
EXERCITO BRASILEIRO
DECEX - DESMil

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
ESCOLAMARECHALCASTELLO BRANCO

PREGÃO ELETRONICO NO 15/2021

(Processo Administrativo n.' 64498.005728/2021-07)

EDITAL

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Escola de Comando e Estado-Maior do
Exército, por meio da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, sediada Praça General Tibúrcio.
1 25 - Praia Vermelha - Urca - Rio de Janeiro/RJ -- CEP 22.290-270, realizará licitação,para registro
de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, com critério de julgamentomenor preço
por Item, nos termos da Lei n' l0.520, de 17 de julho de 2002,do Decreto Ro l0.024, de 20 de
setembro de 2019,do Decreto n' 7.746, de 05 de junho de 2012,do Decreto n' 7892, de 23 de janeiro
e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP n' 01 , de 19 de janeiro de 2010,da Instrução Normativa
SEGES/MP n' 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n' 1 23, de 14 de dezembro de 2006,
da Lei n' 1 1.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n' 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste
Edital

Data da sessão:16/08/2021
Horário:10:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal -- www.comprasgovernamentais.gov.br

l DOOBJETO

1.1. 0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de mobiliários, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

1 .2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento aditado será o menor preço, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DEPREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrõnica.
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3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federa . no sítio
, por meio de certificado

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -- ICP - Brasíl.
digital conferido pela

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidaiJ:.: do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais
no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 .A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação
no momento da habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de ativídade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9' da IN
SEBES/MP n' 3, de 2018.

4.1 .1 .Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2.Para os itens 3 a 6, 8 a 12,14, 16, 19 a 23, a participação é exclusiva a
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei
Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n' 1 1 .488. de
2007. para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n' 1 23, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1 . proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos. na
forma da legislação vigente;

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9' da Lei n' 8.666, de
1993

4.3.5. que estejam sob falência
de dissolução ou liquidação;

concurso de credores,concordata ou em processo

4.3.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio
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4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP. atuando
nessa condição (Acórdão n' 746/201 4-TCU-Plenário).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em
campo próprio do sistema eletrõnico, relativo às seguintes declarações:

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar n'
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
ans. 42 a 491

4.4.1 .1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte. a assinalação do campo "não" impedirá o
prosseguimento no certame;

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo
não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento

favorecido previsto na Lei Complementar n' 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2

anexos;
que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus

4.4.3.que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalíciasl

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7', XXXlll, da Constituiçãol

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPn' 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 111 e IV do art. lo e no inciso lll
do art. 5' da Constituição Federall

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que ãümprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 . Os lícitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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5.3. Os lícitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habi ação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes
dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de reg:,.'aridade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, $ 1 ' da LC n' 1 23, de 2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrõnico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ânus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7.

5.8.

Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances

6 DOPREENCHIMENTO DAPROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta
eletrõnico, dos seguintes campos:

mediante o preenchimento, no sistema

6.1.1

6.1.2

Valor unitário do item;

Marca

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo
de validade ou de garantia.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração,
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação.
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicasl

6.6.1.0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para
a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.
71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e
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da empresa contratada ao pagamento dos

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato
prejuízos ao erário, caso verificada a

LANCE: ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS' E FORMULAÇÃO DE

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrõnico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo
de Referência.

7.2.1.
Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro eos licitantes

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrõnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8 0 intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a
melhor oferta deverá ser R$ 0,01(um centavo).

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrõnico o modo de disputa "aberto e
fechado", em que os licítantes apresentarão lances públicos e sucessivos. com lance final e
fechado.

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado. findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.1 1 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso
até o encerramento deste prazo.

7.11.1
Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item. poderão
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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7.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens
lances segundo a ordem crescente de valores.

anteriores, o sistema ordenará os

7.12.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes. até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo

7.13 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

7.1. Não serão acentos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.2. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. ' '- '

7.3. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
P egão, o sistema eletrânico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos

7.4. Quando a desconexão do sistema eletrânico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrõnico
utilizado para divulgação.

7.5. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital
e seus anexos.

7.6. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta

7.7. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte,.uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivqda a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em
coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos ans. 44 e 45 da L C n'
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n' 8.538. de 2015. ' ''
7.8. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada

7.9. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
paratanto

7.10. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior

7.1 1 . No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores. será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentarmelhor oferta

7.12. SÓ poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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7.13. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3', $ 2', da Lei n' 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:

7.13.1. no pais;
7.13.2. por empresas brasileiras;

7.13.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologiano País;

7.13.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em leí para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrõnico
dentre as propostas ou os lances empatados.

7.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrõnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital

7.15.1 . A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.15.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas)horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital ejá apresentados.

7.1 6. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ào
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7' e no $ 9' do art. 26 do Decreto n.' l0.024/201 9

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir. na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
971 , de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão n' 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o
mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1.Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licltante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeitam

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em atam
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8.6
O Pregoeiro poderá convocar o licítante para enviar
meio de funcionalidade disponível no sistema, no
não aceitação da proposta.

documento digital complementar, por
prazo de 02 (duas) horas, sob pena de

8.6.1.E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.6.2.Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca. modelo.

tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrõnico, ou. se for
o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrõnico, sob pena de não aceitação da proposta:

8.6.3. erá apresentar

8.6.3.1 . !ido - Corrosão
nsaio;

8.6.3.2. espessura da

tl$aio;

8.6.3.3.mários;
8 .6.3 .4. detrás ;

8.6.3.5. $ Classinicacão c

ç1lsaio;

8.6.3.6. gs de Estação de
;

8.6.3.7. para espectadores

bilidade;

8.6.3.8. Req..isitos e

:Bça!!i$in$

8.6.3.9. com a NR-17 do
;; ;;üi=ã;l=
dos no Termo de

Referência.

8.6.4. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas. sobretudo
quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios
previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro
lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado
e dentro de 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação.

8.6.4.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário
de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.6.4.2. Os resultados

mensagem no sistema.
das avaliações serão divulgados por meio de

8.6.5. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

sem

das
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8.6.6. Os exemplares colocados à disposição da
como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados
responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

Zi: iHI ::E;.:=s:!:n
, as amostras entregues deverão ser
o qual poderão ser descartadas pela

Administração serão tratados
pela equipe técnica

8.6.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ânus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessão. informando no "chaf' a
nova data e horário para a sua continuidade

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrõnico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1 . Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acomoanhada
pelos demais licitantes f

b/ Çll 1 1 1 a\J CI

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate acto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n' 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida.seíoro caso. '

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta,
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

o pregoeiro verificará a

9 DA HABILITAÇÃO

9.1
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção

le'"''VPP V

que Impeça

a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintescadastros: '

a)SICAF

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniãoo;
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa.
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
( ). ' ' ' " '
d) Lista de Inidõneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos
- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
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9.1.1.Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das
consultas das alíneas "b" "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica do TCU(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n' 8.429, de 1992, que
prevêl dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
C)corrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1 .2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
habilitado, por falta de condição de participação.
9.1.4. No caso de habilitação, haverá nova verificação, pelo sistema. da eventual
ocorrência do empate acto, previsto nos ans. 44 e 45 da Lei Complementar n' 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

9.2
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação económica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEBES/MP n' 03. de 201 8

9.2.1.0 interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEBES/MP n' 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostasl

9.2.2.E dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar.
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentaçãoatualizada.

9.2.3.0 descumprimento do subitem acima implicará a habilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrõnicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, $3', do
Decreto l0.024, de 2019.

9.3
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02
jduas)horas, sob pena de habilitação.

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de ie'quisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.

9.4

gu=.=lUlfBl!;:'EÜ="&s o c«..,.« .,
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9.5

9.6.

Não serão acentos documentos de habilitação com
salvo aqueles legalmente permitidos

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz

9.6.1.Serão aceitou registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

ndicação de CNPJ/CPF diferentes

9.7

9.8 Habilitaçãojurídica:

9.8.1 . No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada
à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendeüà:r.gov.br;
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELl: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal.
filial ou agências

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n' 5.764, de 1 971 :
9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectivas

Regularidade fiscal e trabalhista;9.9

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas óu no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos:-aa Portaria Conjunta n'
1 .751 , de 02/1 0/201 4, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
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9.9.4. prova de inexistência de débitos ínadimplidos
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
n' 5.452, de I' de maio de 1943;

perante a justiça do trabalho
efeito de negativa. nos

aprovada pelo Decreto-Lei

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio

ou sede do licítante, pertinente ao seu ramo de ativldade e compatível com o objeto
contratuall

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado.como microempresa
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documental;ão exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de habilitação.

9.10. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123. de 2006
estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis
do último exercício

9.1 1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.1 1 .1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.

9.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.13. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a habilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem
de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.

9.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os docun'.c"ltos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sessão. informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade
da mesma.

9.15. Será habilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

9.16. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo habilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
acto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n' 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
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9.17. O lícitante provisoriamente vencedor em um item
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver
assim sucessivamente, sob pena de habilitação, além da aplicação das sanções cabíveis

que estiver concorrendo em outro
habilitação cumulativamente. isto é

concorrnndn p

9.17.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
habilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital. o licitante
será declarado vencedor

y ilulaõ uc iíuullilaçtlu llxaaas no t=aiTâl, o licltante

70. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
l o.l.

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser crüaminhada no prazo de
02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrânico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via.
sem emendas, usuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

lO.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

l0.2.

o caso

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for

l0.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

l0.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5' da Lei n' 8.666/93).

l0.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos

l0.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital.
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a
mais de um resultado, sob pena de desclassificação

l0.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos. não sendo

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante

l0.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o ;\'!flor
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

e os documentos

1 1 DOSRECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e
por quais motivos, em campo próprio do sistema.

S=1:.:Real:?Bl!:g:'aSH?gm ''"'',.« .,
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso
fundamentadamente.

verificar a tempestividade e a

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

1 1.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrõnico, ficando os demais licitantes.
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazõüs também pelo
sistema eletrõnico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. no
endereço constante neste Edital.

12 DA REABERTURA DASESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atou
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente
ou nâo comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, $1' da LC n'
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio
acordo com a fase do procedimento licitatório

do sistema eletrõnico ("chat"), e-mail de

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os.dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do lícitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13 DAADJUDICAÇÃOEHOMOLOGAÇÃO

13.1 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14 DAGARANTIA DEEXECUÇÃO
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14.1
Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação

75. DA GARANTIA CONTRATUALDOSBENS

. Será exigida garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação,
complementar à legal, conforme prazos mínimos e demais regras constantes do Termo de
Referência.

16 DAATA DE REGISTRO DEPREÇOS

.'.'. Homo ogado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Regístro de
Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital

2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminha-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrõnico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da data de seu recebimento.

3. O prazo :estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(q
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que dev damenteaceito. '

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e
demais condições. ' ' ' '''' ''

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na
sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem

Lei n de 1993; o objeto não atender aos requisitos previstos no art.'3' da

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
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17.1. Após a homologação da
Termo de Contrato ou emitido

licitação, em sendo realizada a contratação
instrumento equivalente

será firmado

2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua

lll :kg XHB l Eãlã$::11w=='zwR
1 7.2.1 . Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade

ara a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administração poderá. encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrõnico, para.que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contardadatadeseurecebimento. ' ' ' ' -'

\

1 7.2.2. 0

período prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à emnFOsã
adjudicada, implicano reconhecimentodeque: ' ' "'' - ''''r'--

1 7.3.1 . referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios
ali estabelecida as disposições da Lei n' 8.666. de 1993:

17.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e
seus anexos;

17.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei n' 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

17.4. O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias
previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

prorrogável conforme

17.5 P:reviamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão
ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências

SXTll:Z:l:h=lZ:U ='R'ã:' .T.' ã! .='1'.:UI'l;HÇ::*i=i.:'.: g8.2
17.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de

contrato. e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu
cadastramento, sem ónus, antes da contratação.

17.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar.a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

17.6.
aNa assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida

comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

17.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais
cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a

Câmara Nacional de Modelos de Lidtações e Contratos da Cana--ltn,ia.Qa al a l In;a
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feita a negociação, assinar oproposta e eventuais documentos complementares e
contrato ou a ata de registro de preços.

18- DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

18.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

do valor contratual são as

19
DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

Ter Os er ténos de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no

20
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Referênciarigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de

21 DOPAGAMENTO

a este Edital. s acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo

b:úB'n::=nde crédito decorrente da contratação de que trata este
nos termos do previsto na minuta contratual anexa a

22 DASSANÇÕESADMINISTRATIVAS

licitante/adjudicatário que nistrativa, nos termos da Lei n' l0.520, de 2002,
0

22.1.1. não assinar o termo de contratoou aceitar/retirar o instrumento equivalente
quando convocado dentro do prazo de validade da proposto: '- '-'

22.1.2.
não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

22.1.3. apresentar documentação falsa;
22.1.4.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.5.

ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.6. não mantiver a propostas

22.1.7. cometer fraude fiscal;
22.1.8.

comportar-se de modo inidõneo;

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva. em pregão para registro de preços que. convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.

22.3

=ÚIF'iHS:lHsl'SãlEilEil'lE$: illBlances

Atualização: Julho/2020



O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. às
seguintes sanções:

22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contrataçãol

22.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de

infração administrativa tipificada pela Lei n' 12.846, de I' de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR

22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n'
12.846, de I' de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa

22.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurí(fica, com
ou sem a participação de agente público.

22.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código civil.

22.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei n' 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Lei n' 9.784, de 1999.

22.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

22.1 3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF
22.14. As sanções por ates praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo

de Referência

22.4.

23 DAFORMAÇÃO DOCADASTRODERESERVA

23.20. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

23.21 . A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante melhor classificado.

gâ.ml:.:H: l:Bl!:g:'Ei;S="&s e::«..,'« .,
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23.22. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem
apresentada durante a fase competitiva.

23.23. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n'
7.892/213.

propost'as em valor igual ao do
da última proposta individual

24 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital

24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrõnica, pelo e-mai
salc.eceme(@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço da ECEME.
localizada na Praça General Tibúrcio n.' 125 -- Urca, Río de Janeiro/RJ, Seção de Aquisições
Licitações e Contratos - SALC

24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.

24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrõnico via internet, no endereço indicado no Edital.

24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar.subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.

24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação

24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrõnico

25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília -- DF

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos.
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
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25.5.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra ação

25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo lícltatório

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. SÓ se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração

25.9.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público

25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal de Compras Governamentais. e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço do site da ECEME, no horário das
9:45 às 15:45 horas de segunda a quinta-feira, e de 08:00 às 1 1 :45 horas às sextas-feiras.
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão
com vista franqueada aos interessados

25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos

25.12.1. ANEXO 1 - Termo de Referência

25.12.2. ANEXO ll - Minuta de Ata de Registro de Preços

25.12.3. ANEXO 111 - Minuta de Termo de Contrato.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da
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M INISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITOBRASILEIRO

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
(Es EME/1905)

ESCOLA MA RECHÁL CÁSTELLO BRANCO

ANEXOI TERMO DE REFERÊNCIA

(Processo Administrativo n.' 64498.005728/2021-07)

1. DO OBJETO

1.1
Aquisição de mobiliário, visando revitalizar as divisões, seções, salas de aula, laboratórios. auditórios e
arma cojnuns da Escola de Comando e Estado Maior do Exército (ECEME), conforme condições,
quantidades estabelecidas neste instrui-nento: . : .: ' ' '' "''-"'
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Descrição

GR

ARMÁRIO ALTO SEMl-ABERTA têi;;i8;;;G
foto em Anexo ). Medindo: 800 x 500x 2100
Tampo superior confeccionado com chapas de

partículas de madeira de média densidade (MDP
Médium Density Particleboaid), selecionadas de

eucalipto e pinos reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme

termo-prensado de melaminico caiu espessura de
0,2 mm, texturizado, gemi-fosco, e anta-reflexo.

As chapas possuem densidade média de 565

Kgf7m3, resistência à tração perpendicular kgf7cm2

= 3.1, resistência à flexão estática kgf7cm2 = 143,
resistência à oração superficial Kgf7cmz = l0,2 de
acordo com as normas NBR 14810-1

Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR

14810-3 Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno do tampo é

encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm
de espessura mínima, coladas com adesivo hot

melt, com arestas arredondadas e caio ergonómica
cle 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT.Sub-

CATMAT

UP01
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Tampo fixado á 740 mm do chão, confeccionado
com chapas de partículas de madeira de média

densidade (MDP -- Médium Density

Particleboard), selecionadas de eucalipto e pintas
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com

resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão,
com 25 mm de espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo-prensado de inelaminico
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-

fosco, e anta-reflexo. As chapas possuem

densidade média de 565 Kgf7m3, resistência à
tração perpendicular kgf7cm2 = 3.1, resistência à

flexão estática kgf7cm2 = 143, resistência à tração
superficial Kgf7cm2 = l0,2 de acordo com as

normas NBR 14810-1 Terminologia, NBR
14810-2 Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos

de ensaio. O bordo que acompanha todo o
contorno do tampo é encabeçado com fita de

poliestirerlo com 2,5 mm de espessura mínima,
coladas com adesivo hot melt, com arestas

anedondadas e raio ergonõmico de 2,5 mm de
acordo com as Normas ABNT.Portas

coi)leccionadas com chapas de partículas de

madeira de média densidade (MDP -- Médium
Density Particleboard), sejecionadas de eucalipto
e pinus refloiestados, aglutinadas e consolidadas
com resina sintética e termo-estabilizadas sob

pressão, com 18 mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termo-prensado de

melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e anui-reflexo. As chapas

possuem densidade mínima de 575 Kgf7m3,

resistência à tração perpendicular kgf7cm2 = 3.6,

resistência à flexão estática kgf7cm2 = 163,

resistência à oração superficial Kgf7cm2 = l0,2 de
acordo cona as normas NBR 14810-1

Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR

14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contos-no da porta é encabeçado
com fita de poliestireno com 2 mm cle espessura

mínima, coladas com adesivo hot melt, com
arestas arredondadas e raio ergonómica de 2 mm
de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17.
O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças
Top, em Zamak com acabamento niquelado e
fixação lateral com calço de 5 mm altura,
aumentando o espaço inteiro útil evitando

itindo
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ainda diversas regulagens com aber«Lura de até 270

graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos
fixados em pontos pré-marcados para perfeito
alinhamento do par de portas no conjunto. A porta
direita possui fechadura cilíndrica com travamento

por lir)atleta lateral. Acompanham 02 chaves

(principal e reserva) com corpos escamoteáveis

(dobráveis) com acabamento zincado e capa
plástica. A porta esquerda é automaticamente

travada pela direita, por meio de 03 chapas

metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o
fechamento do par de portas com apenas uma

operação. Ambas as portas são dotadas de

puxadores tipo "alça", injetados em PVC rígido. A
fixação deve ser feita por dois parafusos, à razão
de 96 mm.Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo
inferior, e 03 prateleiras móveis) confeccionado
com chapas de partículas de madeira de média

densidade (MDP -- Médium Density

Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com

resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão,
com 18 mm de espessura, revestido em ambas as

faces com filme termo-prensado de melaminico
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-

fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem

densidade tnínima de 575 Kgf/m3, resistência à
oração perpendicular kgf7cm2 = 3.6, resistência à

flexão estática kgf7cmz = 163, resistência à tração
superficial Kgf7cm2 = l0,2 de acordo com as

coimas NBR 14810-1 Terminologia, NBR
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos

de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são

encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt.

com arestas arredondadas e raio ergonómica de 2
mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-

17, e os bordos não aparentes do conjunto são
encabeçados em fita de poliestiieno com 0,45 mm
de espessura mínima, coladas caiu adesivo hot

melt. As laterais e o fundo devem ter furações
para regulagem de prateleiras em toda a altura útil

do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira.
As prateleiras móveis são apoiadas por suportes

metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino
vertical para impedir deslizamento horizontal da
prateleira. A montagem das peças deve ser feita
por meio de acessórios internos, como cavilhas e

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência Modelo para Pregão Eletrõnico -- Compras
Atualização: Outubro/2020 ' '



parafusos ocultos tipo miniflx.Rodapé retangujai
fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm
continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento

por fosfatização a base de zinco (lavagem
decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática

em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em

estufa a 200' C. O Rodapé é apoiado por 04
sapatas em nylon injetado, com regulador de

altura cuja função será contornar eventuais

desníveis de piso. Ou de melhor

qualidadeVariação máxima de 5% nas medidas

para mais ou para menos.O produto deverá

possuir:CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
com a Norma ABNT NBR 13961:2010, emitido
pela própria ABNT (Associação Brasileira de

Normas Técnicas);CERTIFICADO DE
COMPRAVAÇÃO DE ATENDIMENTO À NR.

17;CERTIFICADO DE COMPRAVAÇÃO DE

ATENDIMENTO À NR-17 emitido por
ERGONOMISTA CERTWICADO PELA
ABERTO; RELATÓRIO DE ENSAIO DE
CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NEVOA
SALINA, conforme proposto na Norma ABNT
NBR 8094:1983, com exposição de, no mínimo,
300 horas, sem produtos de corrosão no metal

base e sem empolamento na película de

tinta;Comprovação da procedência da madeira por
meio de apresentação de CERTIFICADO
FLORESTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA.
emitida pelo fabricante da madeira utilizada.

confeccionado em MDP, espessura de 25 mm,
revestida nas duas faces com Laminado

2
458659 und l 70 l R$ 755,23 R$ 52.866,]0
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faz o laminado se

formando com ela um corpo único e inseparável
(BP), oriundas de madeiras certificadas de

reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2
mm em todo contorno, colados ao tampo através
de processo "hot melt", acabamento na cor
semelhante ao investimento do tampo,(cores

sondas e madeiradas), com resistência a impactos
e termicainente estável. Laterais confeccionadas

no mesmo material do tampo com espessura de 18
mm e acabamento em fita PS de l,Omm na cor
semelhante ao revestimento, (cores sondas e

madeiradas), com resistência a impactos e
termicamente estável. Fundo de 18mm

confeccionado no mesmo material do tampo com
espessura de 1 8 mm e acabamento en] fita PS de l

mm na cor semelhante ao revestimento,(cores

sondas e madeiradas), com resistência a impactos
e termicamente estável. Prateleiras:

Confeccionadas no mesmo material do tampo com
espessura de 1 8 mm e acabamento em fita PS de l

mm na cor semelhante ao revestimento, (cores

sondas e madeiradas), com resistência a impactes

e termicamente estável, sustentadas por pinos
metálicos. Portas: Clonfeccionadas no mesmo

material do tampo com espessura cle 18 mm e
acabamento em fita PS de 2 mm na cor
semelhante ao revestimento, (cores sondas e

madeiradas), com resistência a impactos e
termicamente estável, puxadores em Zamak na cor
alumínio, fechadura fechaduratambor com trava

simultânea, dobradiças 270' Rodapé metálico --
Confeccionado em tubo 40x20 mm, niveladores

injetados em poliuretano de alta densidade, com
parafuso zincado branco de y4 "x 1 " sextavado.

altura total do rodapé de 50 mm. Fixação das

laterais, base e tampo e divisão por meio de
tambor de giro de15 mm em aço zamak com
parafuso de montagem rápida M6x20 mm,
possuindo ainda cavilhas de madeira de

08x30mm, e demais parafusos autoatanachantes

com acabamento bicromatizado. Med: 800 x 500 x
2100 mm. Variação máxima de 5% nas medidas
para mais ou para menos.
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Armário l)aixo (Conforme foto em Anexo

).Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25
mm, revestida nas duas faces com Laminado

melamínico, por efeito de piensagem a quente que
faz o laminado se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo único e inseparável
(BP), oriundas de madeiras certificadas de

reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2

mm em todo contorno, colados ao tampo através
de processo "hot nlelt", acabameitto na cor

semelhante ao revestimento do tampo,(cores

sondas e madeiradas), com resistência a impactos
e termicamente estável. Laterais confeccionadas
no mesmo material do tampo com espessura de 18

mm e acabamento em fita PS de l,Oinm na coi
semelhante ao revestimento, (cores sondas e

madeiradas), com resistência a impactos e
termicamente estável. Fundo de
1 8mmconfeccionado no mesmo material do tampo
com espessura de 1 8 mm e acabamento em fita PS

de l mm na cor semelhante ao revestimento,(cores

sondas e madeiradas), com resistência a impactos
e termicamente estável. Prateleiras:

Confeccionadas no mesmo material do tampo com
espessura cle 18 mm e acabamento em fita PS de ]

mm nêt col semelhante ao revestimento, (cores

sondas e madeiradas), com resistência a impactos
e termicamente estável, sustentada por pinos
metálicos. Contendo duas gavetas com dispositivo

Pasta Confeccionado em chapa de Aço carbono de

0,01% a 0,10%. Montado com corrediça

telescópica. (Fita é aplicada em uma das faces, no
comprimento) Porta: Confeccionadas no mesmo

material do tampo com espessura de 18 mm e

acabamento em fita PS de 2 mm na cor
semelhante ao revestimento, (cores sondas e

3
266920 und l 30 l R$ 478,87 R$ ]4.366,10
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madeiradas), com resistência a impactos e
termicamente estável, puxadores em Zamak na cor

alumínio, fechadura, dobradiças 270'.Med: 800 x
500 x 740. Variação máxima de 5% nas medidas

para mais ou para menos.

}

Armário credenza (Confon-rle foto em Anexo )
Corpo: Formado por lateral, base e portas.
Fabricados em aglomerado de alta densidade de
15mm de espessura investido em ambas as faces

em laminado melamínico de baixa pressão. Com
acabamento das portas e os demais componentes
do corpo de armário em fita de PVC com no
mínimo 0,5nlm de espessura, coladas pelo sistema

Hot Melt. Todas as bordas recebem perfeito
acabamento respeitando a tonalidade de cor do
laminado melamínico e espessura clo aglomerado.
O fundo confeccionado em MDF com 6mm de
espessura com a mesma tonalidade de cor do
laminado melalnínico. Portas: Dotadas de
dobradiças Clip Top em aço permitindo abertura
de até 107', e caneco com g35mm. Puxador de

embutir confeccionados em aço escovado c/

furação 128mm. Fechadura frontal na parte central
do armário. Rodapé: Confeccionado em MDP de

25mm de alta densidade revestido em ambas a

faces em laminado melamínico de baixa pressão
(BP). Apresentam sapatas niqueladas reguláveis

de 20mm fixadas aos rodapés por bucha
confeccionada em nylon, com rosca interna 1/4".A

união dos componentes dos armários é feita por
sistema "miniflx", cavilhas madeira e parafusos

auto atanachantes. Fundo dos armários fixados
por encaixe e com sistema de travamento.

Prateleira: Confeccionada em MDP com no

mínimo 18mm de espessura. Revestida em

laminado texturizado em ambos os lados, com
acabamento em fita de PVC em todos os lados

com espessura mínima de 0,45 mm. Suporte de
prateleira em zamak injetado para fixação das

prateleiras, com dispositivo de travamento das

4 257516 Lmd l 20 1 R$ 582.61 R$ 11.b52,20
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mesmas. Com furação pala regulagem das
prateleiras com no mínimo 32 mm de distância

enfie uma e outra. Gaveteiro Fixo 04 Gavetas.

Corpo: Constituído por base, lateral e frente das

gavetas em MDP com 15mm de espessura
revestidos em ambos os lados em laminado

melamínico texturizado (BP). Com bordas

revestidas em fita de PVC de 0,5mm na mesma

tonalidade de cor do laminado. O fundo do

gaveteiro é confeccionado ern MDF com 6mm

com acabamento em laminado (BP). Todas as

bordas recebem perfeito acabamento respeitando a
tonalidade da cor do laminado melamínico e
espessura do aglomerado. Gavetas: Peça frontal
em MDP com espessura de ]5 mm, revestida em

laminado melamínico texturizado (BP). Peças

lateral e posterior em MDP com espessura de

15mm na cor branco gelo. Todas as peças são
revestidas internamente e externamente com

laminado de baixa pressão. Fundo das gavetas

confeccionado em HDF (high density fiberboard,

ou seja, chapa cle fibra de alta densidade) com
2.8mm de espessura com acabamento em pintura à
base d'água e secagem ultravioleta mantendo a
mesma tonalidade de cor do laminado

melamínico. Gavetas com corrediça metálica com
roldanas em nylon, ou conediça telescópicas

extração total, fixadas na lateral do gaveteiro
através de parafusos auto-atarrachante. Puxador de

embutir confeccionados em aço escovado
c/furação 128mm. Fechadura frontal com
travamento vertical simultâneo e chave

escamoteável. Base: Confeccionado em MDP de

25mm de alta densidade revestido em ambas a

faces em laminado melamínico de baixa pressão
(BP). Apresentam sapatas niqueladas reguláveis

de 20mm fixadas aos rodapés por bucha
confeccionada em nylon, com rosca interna 1/4"
Tatnpo linear confeccionado em MDP BP 25mm.
com acabamento nas duas faces em laminado
melamínico de baixa pressão (BP), totalizando

1200 mm de comprimento e 480mm de
profundidade. Bordas frontal com fita de proteção,

de PVC com 2mm de espessura, coladas pelo
processo hot-melt. A borda frontal recebe perfeito
acabamento respeitando a tonalidade de cor do

laminado melamínico. Coladas pelo processo hot-
melt.Med: 1200 L x 480 P x 740 A. Variação

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da
Termo de Referênda : Modelo para Pregão Eletrõnico -- Compras
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máxima de 5% nas medidas para man ou para
menos.

Armário executivo gemi aberto (Conforme foto

em Anexo ). Tampo confeccionado em MDP,
espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com

Laminado melamínico, por efeito de prensagem a
quente que faz o laminado se fundir a madeira

aglomerada, formando com ela um corpo único e
inseparável (BP), oriundas de madeiras

certificadas de reflorestamento com selo FSC,
com fita PS de 2 mm em todo contorno, colados
ao tampo através de processo "hot melt",

acabamento na coi semelhante ao revestimento do

tampo,(cores sondas e madeiradas), com
resistência a impactos e termicamente estável.
Laterais confeccionadas no mesmo material do
tampo cona espessura de 18 mm e acabamento em
fita PS de J,Omm na cor semelhante ao
revestimento, (coifas sondas e madeiradas), com
resistência a impactos e termicamente estável.

Fundo cle 18mm confeccionado no mesmo

material do tampo com espessura de 18 mm e
acabamento em alta PS de l mn] na cor
semelhante ao revestimento,(cores sondas e

madeiradas), com resistência a impactos e
termicainente estável. Prateleiras: Confeccionadas

no mesmo material do tampo com espessura de 18
mm e acabamento em fita PS de l mm na cor

semelhante ao revestimento, (cores sondas e
madeiradas), com resistência a impactos e
termicamente estável sustentadas, por pinos
metálicos. Portas: Confeccionadas no mesmo
material do tampo cona espessura de 18 min e
acabamento em fita PS de 2 mm na cor

semelhante ao revestimento, (cores sondas e
madeiradas), com resistência a impactos e
tecnicamente estável, puxadores em Zamak na cor

alumínio, fechadura Cremosa, dobradiças 270'

5 257106 und 1 30 1 R$ 1.002.67 R$ 30.080,10
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Rodapé metálico Confeccionado em tubo 40x20

mm, niveladores injetados em poliuletano de alta
densidade, com parafuso zincado branco de iH4 "x

1 " sextavado, altura total do rodapé de 50 mm.

Fixação das laterais, base e tampo e divisão por
meio de tambor de giro de 15 mm enl aço zamak
com parafuso de montagem rápida M6x20 mm,
possuindo ainda cavilhas de madeira de
08x30mln, e demais parafusos autoatarrachantes

com acabamento bicromatizado. Med: 800 x 500 x
1600 mm.

Variação máxima de 5% nas medidas para mais
ou para menos.

Arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas

(Conforme foto em Anexo ).Dimensões: 465 x
680 x 1350 mm (lxpxh). Tampo superior

confeccionado com chapas de partículas de

madeira de média densidade (MDP Médium
Density Particleboard), selecionadas de eucalipto
e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas
com lesma sintética e termo estabilizadas sob

pressão, com 25 mm de espessura, revestido em

ambas as faces com filme termoprensaclo de
melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, gemi-fosco, e anta-reflexo. As chapas

possuem densidade mínima de 565 Kgf7m3

resistência à tração perpendicular kgf7cin: = 3,1,

resistência à flexão estática kgf7cin' = 143,

resistência à tração superficial Kgf7cm' = l0,2 de
acordo com as normas NBR 14810-1

Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR

14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o coi)torno do tampo é

6 443949 und l 40 l R$ 953,00 R$ 38.120,00
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encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm
de espessura inhlima, coladas com adesivo hot

melt, com arestas anedondadas e raio ergonómica
de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT.
Gavetas (04 gavetas) em chapa metálica dobrada

com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento

por fosfatização a base de zinco (lavagem

decapagem - fosfatização) e pintLua eletrostática

em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em
estufa a 200' C. São apoiadas lateralmente entre
pai de coirediças telescópicas de 02 estágios, com
deslizamento por esferas de aço. Corrediças
telescópicas em aço relaminado com acabamento

em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura

total e prolongamento de curso en] 27 mm do
comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32

mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5
de cada lado. Autotiavante fim de curso aberto e

trevas fim de curso que permitem a retirada da
gaveta. Frentes das gavetas confeccionadas com
chapas de partículas de Jnacleiia de média

densidade (MDP -- Médium Density
Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com
resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão,

com 18 mm de espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo-prensado de melaminico
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-

fosco, e anel-reflexo. As chapas possuem

densidade iníniina de 575 Kgf7m3, resistência à
oração perpendicular kgf7cnl2 = 3,6, resistência à

flexão estática kgf7cm2 = 163, resistência à tração
superficial Kgf7cm2 = l0,2 de acordo com as

normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos

de ensaio. O bordo que acompanha todo o
contonlo das frentes é encabeçado em fita de

poliestireno com 2 mm de espessura mínima,
coladas com adesivo hot melt com arestas

arredondadas com raio ergonâmico de 2 mm de
acordo com as Normas de Ergonomia NR- 17. As

frentes são dotadas de puxadores tipo "alça

injetados em PVC rígido. A fixação dos mesmos
deve sei feita por dois parafusos, à razão de 96
mm. O arquivo é dotado de fechadura frontal com
trava simultânea das gavetas. A rotação 180' da
chave aciona haste em aço conduzida pol' guias,
com ganchos para travamei)to simultâneo das
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gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e

reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis)

com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo
confeccionado em chapa metálica dobrada com
espessura de 0,6 mm (#24), com pré-tratamento

por fosfatização a base de zinco (lavagem

decapagem fosfatização) e pintura eletrostática

em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em
estufa a 200' C. Variação máxima de 5% nas
medidas para mais ou para menos.

Gaveteiro Volante de Gabinete 04 gavetas

IConforme foto em Anexo ) - 400x465x628mm.

Tampo com espessura final de 36 mm, produzido

com placas de fibras de madeira selecionadas,

provenientes de troncos de eucalyptus e pinus
jcultivados em florestas renováveis com
certificação FSC -- será solicitada cópia da
certificação), aglutinadas e consolidadas com

resina sintética a base de uréia-formaldeído e

termo-estabilizadas sob pressão, com densidade

média, de acordo com as especificações da

norma NBR 153-16/2 e metodologias descritas na

NBR 15316/3, resistência à tração perpendicular
jkg/cm:) 5.6, resistência à flexão estática

IKg/cm:). Com perfil das bordas do contorno
usinado em formato boleado continuo sem

emendas. Com Revestimneto na face inferior em

filme melamíníco com espessura de 0,2
mm, texturizado, semi-fosco e anta-reflexo, cor

7 458668 und l 60 l R$ 703,60 R$ 42.áiõ,OO
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Preto. Com Revestimneto na face superior e
bordas do contorno, em multílamínado flexível de

cloreto de polivinila cor mogno, com espessura
de O,16 mm, sendo este acoplado ao substrato

por meio de cola PU em base aquosa, sendo a
secagem final por meio de reativação térmica

pelo calor da moldagem a vácuo. No

Revestimneto da superfície e nas bordas não

haverá nenhuma emenda ou junção aparente,

devido o multilamínado ser corpo único para todo

o tampo (exceto na face inferior). A fixação

tampo/estrutura deverá ser feita através de
parafusos máquina, philips M6x30, fixados em de
buchas metálicas confeccionadas em zamak

cravadas na face inferior do tampo. De modo
algum os parafusos serão fixados direto no

tampo, facilitando assim montagem,

desmontagem e remontagem dos mesmos, caso

necessário. Frentes confeccionadas com chapa de

18 mm de espessura, produzida com

placas de fibras de madeira selecionadas,

provenientes de troncos de eucalyptus e pinus
(cultivados em florestas renováveis com

certificação FSC -- será solicitada cópia da

certificação), aglutinadas e consolidadas com
resina sintética a base de uréia-formaldeído

e termo-estabilizadas sob pressão, com
densidade média, de acordo com as
especificações da norma NBR 153].6/2 e

metodologias descritas na NBR 15316/3,

resistência à tração perpendicular (kg/cm:) 5.6,

resistência à flexão estática (Kg/cm:). Com perfil
das bordas laterais usínado em formato boleado

90 graus e bordas superior e inferior regas. Com

Revestimneto na face interna em filme

melamínico com espessura de 0,2 mm,

texturizado, semi-fosco e anta-reflexo, cor Preto.
Com Revestimneto na face externa e bordas do

contorno, em multílaminado flexível de cloreto

de polivinila cor Mogno, com espessura de 0,16

mm, sendo este acoplado ao substrato por meio
de cola PU em base aquosa, sendo a secagem
final por meio de reativação térmica pelo calor da
moldagem a vácuo. No Revestimneto da

superfície e nas bordas não haverá nenhuma
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emenda ou junção aparente, devido a

multilaminado ser corpo único para todo o tampo
(exceto na face interior). As frentes são dotadas

de puxadores tipo "alça" oval de 96 mm.

injetados em zamak, com rosca interna M4 com

acabamento níquel fosco. O gaveteiro é
dotado de fechadura frontal com trava

simultânea das gavetas. A rotação 180Q da chave

aciona haste em aço conduzida por guias, com
ganchos para travamento simultâneo das

gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e

reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis)

com acabamento cromado e capa plástica. Sendo
as mesmas dotadas de puxadores metálicos na

cor alumino acetinado. Gavetas (04 gavetas) em

chapa metálica dobrada com espessura de 0,6

mm, com pré-tratamento por fosfatização a base
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e

pintura eletrostática em tinta epóxi em pó

texturizada, polimerizada em estufa. As gavetas

são apoiadas lateralmente entre par de
corrediças de aço laminado com requisitos

especiais de resistência, com capacidade para

20 kg. Corrediças medindo aprox. 400 x 12,5 x 22

mm, com abertura 3/4 do comprimento nominal,
com deslizamento suave por roldanas de

poliacetal autolubrifícadas, remanche com
tratamento superficial niquelado. Com duplo
travamento aberto e sistema de fechamento

automático self-closing de 60 mm / perfil captive
para compensar folgas laterais e estabilidade da

gaveta. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo

inferior) confeccionado com chapas de partículas
de madeira selecionadas de eucalypto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com

resina sintética e termo-estabilizadas sob

pressão, com 18 mm de espessura. Os bordos

conjunto são encabeçados em fita de
poliestíreno com 2 mm de espessura mínima

quando aparentes e com 0,3 mm de espessura

quando não aparentes, coladas com adesivo hot
melt (não será permitida nenhuma borda sem

acabamento). Acabamento inferior com 04

rodízíos duplos de 50 mm em polipropileno.

s para mais
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ou para menos

+

#

4
e

Gaveteiro-volant

para pasta suspensa (Conforme foto em Anexo ).

Tampo superior confeccionado com chapas de

partículas de madeira de média densidade (MDP --
Médium Density Particleboard), selecionadas de

eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme

termo-prensado cle melaminico com espessura de
0,2 mm, texturizado, gemi-fosco, e anta-reflexo.

As chapas possuem densidade mínima de 565
Kgf7m3, resistência à tração perpendicular kgf7cm2

= 3,1, resistência à flexão estática kgf7cm2 = 143,
resistência à tração superficial Kgf7cinz = l0,2 de
acordo com as normas NBR 14810-1

Temlinologia, NBR 14810-2 Requisitos e NBR
14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno do tampo é

encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm
de espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas an'edondadas e raio

ergonânlico de 2,5 mm de acordo com

as Normas ABNT. Gavetas (02 gavetas) com

altura interna útil de 80 mm cada, em chapa

metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com

pré-tratamento por fosfatização a base

de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e

pintura eletrostática em tinta epóxi em
pó texturizada, polimerizada em estufa a 200' C.

São apoiadas lateralmente entre par de
corrediças telescópicas de 02 estágios, com
deslizamento por esferas de aço. Corrediças
telescópicas medindo aprox. P 400 x h 45 mm em
]ço relaminado com acabamento em

Ziílco eletrolítico cromatizado, de abertura total e

8 446437 und l 20 l R$ 486,00 R$ 9.720,00

Câmara Nacional d

Termo de Referênda - Modelo para Pregão Eletrõnico -- Compras
Atualização: Outubro/2020



FL N'

prolongamento

comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32

mm, com 04 parafusos cabeça panela
PHS AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de

curso aberto e travam fim de curso que
permitem a retirada da gaveta. Capacidade de
peso: 35 kg por gaveta. Gaveta de pasta
(OI gaveta) em chapa metálica dobrada cona

espessura de 0,45 mm, com suportes

metálicos para colocação de pastas suspensas, com
pré-tratamento por fosfatização a
base de zinco (lavagem - decapagem

fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi
em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200'

C.Sãoapoiadas
lateralmente entre par de correcliças telescópicas

de 02 estágios, com deslizamento por
esferas de aço. Cota'ediças telescópicas medindo

apiox- P 400 x h 45 mm em aço
relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico
cromatizado, de abertura total e
prolongamento de curso em 27 mm do
comprimento nominal. Fixação lateral, sistema

32mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA
3,5 de cada lado. Autotravante fím de
curso aberto e travam fim de curso que permitem a

retiiacla da gaveta. Capacidade de
peso: 35kg por gaveta. Frentes das gavetas

confeccionadas cona chapas de partículas de
madeira de média densidade (MDP -- Médium

Density Particleboard), selecionadas de

eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de
espessura, I'evestido em ambas as faces com

filme termoprensado de melaiúnico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, seini-fosco. e

anel-reflexo. As chapas possuem densidade

mínima de 575 Kgf7m3, resistência à tração
perpendicular kgf7cm2 = 3,6, resistência à flexão

estática kgf7cm2 = 163, resistência à
oração superficial Kgf7cmz = l0,2 de acordo com
as normas NBR 14810-1

Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR
14810-3 Métodos de ensaio. O bordo
que acompanha todo o contorno das frentes é
encabeçado em fita de poliestireno com 2
mm de espessura mínima, coladas com adesivo
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hot melt com arestas anedondadas com
raio ergonómica de 2 mm de acordo com as
Normas de Ergonomia NR-17. As frentes

são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em
zamak, com rosca interna M4 com

acabamento níquel fosco. A fixação dos mesmos
deve ser feita por dois parafusos, à
razão de 96 mm. O gaveteiro é dotado de

fechadura frontal com trava simultânea das
gavetas. A rotação 1 80' da chave aclara haste ein

aço conduzida por guias, com ganchos

para travamento simultâneo das gavetas.

Acompanham 02 chaves (principal e reserva)
com corpos escamoteáveis (dobráveis) com

acabamento niquelado e capa plástica. Corpo
(02 laterais, 01 fundo e l tampo inferior)

confeccionado com chapas de partículas de

madeira de média densidade (MDP Médium
Density Particlel)oard), selecionadas de

eucalipto e pinus ieflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e
termoestabilizadas sob pressão, com 18 mm de

espessul'a, revestido em ambas as f.ices

com filme tendo-prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-

fosco, e anui-reflexo. As chapas possuem

densidade mínima de 575 Kgf7m3, resistência à
oração perpendicular kgf7cm2 = 3,6, resistência à

flexão estática kgf7cm2 = 163,

resistência à tração superficial Kgf7cm2 = l0,2 de
acordo com as normas NBR 14810-1

Terminologia, NBR 14810-2 Requisitos e NBR
14810-3 - Métodos de ensaio. Os
bordos aparentes do conjunto são encabeçados

com fita de poliestireno com 2 mm de
espessura, coladas com adesivo hot melt com

arestas anedondadas caIU raio ergonõmico
de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia

NR-17, e os bordos não aparentes do
conjunto são encabeçados em fita de poliestireno

com 0,45 mm de espessura mínima,
coladas com adesivo hot melt. A montagem das

peças deve sei feita por meio de
acessórios internos, como cavilhas e parafusos

ocultos . tipo miniHix. Acompanham 5

rodízios de duplo giro, com altura de 50mm, em
polipropileno, sendo 4 roclízios para

apoio do gaveteiro e o quinto rodízio se abre junto
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com a gaveta de pasta, impedindo o
tolnbamento do conjunto. Dimensões

400x470x692mm. Apresentar para este item,
Juntamente com a proposta, laudo de

conformidade ergonómica do produto, em acordo

com a NR-17 do Ministério do Trabalho, emitido
por profissional competente(Médico,
engenheiro de segurança ou ergonomista
certificado pela ABERGO -- Associação

Brasileira de Ergonomia), e a Certificação NBR
13961, da ABNT. Variação máxima de 5% nas
medidas para mais ou pala menos.

Gaveteiro-volante co

em Anexo ). Tampo superior confeccionado com
chapas de partículas de madeira de média
densidade (MDP -- Médium Density

Paiticleboard), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com
resina

sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com
25mm de espessura, revestido em ambas

as faces com filme termo-prensado de melaminico

com espessura de 0,2 mm.

texturizado, gemi-fosco, e anui-reflexo. As chapas

possuem densidade mínima de 565

Kgf7m3, resistência à tração perpendicular kgf7cm2
= 3,1, desistência à flexão estática

kgf7cm2 = 143, resistência à oração superficial
Kgf7cmz = l0,2 de acordo com as normas

NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2
Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de

ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno
do tampo é encabeçado com fita de
poliestireno com 2,5 mm de espessura Jnínima,

coladas com adesivo hot melt, com

arestas arredondadas e laia ergonõinico de 2,5 mm
de acordo com as Normas ABNT.

9 476432 und l 25 l R$ 794,68 R$

19.867,00
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Gavetas (03 gavetas) com altura iúil;l:;;;'ãihi;'gõ
mm cada, em chapa metálica dobrada

com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento
por fosfatização a l)ase de zinco

(lavagem - decapagem fosfatização) e pintura

eletrostática em tinta epóxi em pó
texturizada, polimerizada em estufa a 200' C. São

apoiadas lateralmente entre pai de
corrediças telescópicas de 02 estágios, com
deslizamento por esferas de aço. Corrediças
telescópicas medindo aprox. P 400 x h 45 mm em
aço relaminado com acabamento em

Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e
prolongamento de curso em 27 mm do
comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32

mm, com 04 parafusos cabeça panela
PHS AA 3,5 de cada lado. Autotlavante Him de

curso aberto e travam fim de curso que

permitem a retirada da gaveta. Capacidade de

peso: 35 kg por gaveta. Frentes das gavetas

confeccionadas com chapas de partículas de

madeira de média densidade (MDP --

Médium Density Particleboaid), selecionadas de

eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e

termo-estabilizadas sob pressão, com
1 8 mm de espessura, revestido em ambas as faces

com filme termoprensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, gemi-fosco, e anti-reflexo. As chapas

possuem densidade mínima de 575 Kgf7m3,

resistência à tração perpendicular kgf7cmz =

3,6, resistência à flexão estática kgf7cm2 = 163,
resistência à tração superficial Kgf7cm2 =
l0,2 de acordo com as normas NBR 14810-1

Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos
e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno das

frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 2
mm de espessura mínima, coladas

com adesivo hot melt com arestas arredondadas

com raio ergonómica de 2 mm de acordo

com as Normas de Ergonomia NR-17. As frentes

são dotadas de puxadores tipo "alça",
injetados em zamak, com rosca interna M4 com

acabamento níquel fosco. A fixação dos
mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão
de 96 mm. O gaveteiro é dotado de

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referênda - Modelo para Pregão Eletrõnico -- Compras
Atualização: Outubro/2020



fechadura frontal com trava simultânea das

gavetas. A rotação 180' da chave aciona

haste em aço conduzida por guias, com ganchos

para travamento simultâneo das gavetas.
Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com

corpos escamoteáveis(dobráveis) com

acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02
laterais, 01 fundo e l tampo inferior)
confeccionado com chapas de partículas de

madeira de média densidade (MDP --

Médium Density Particleboard), selecionadas de

eucalipto e pinus reflorestados,

aglutinadas e consolidadas com resina sintética e

termo estabilizadas sob pressão, com 18
mm de espessura, revestido em ambas as faces

com filme termo-prensado de melaininico
com espessura de 0,2 mm, texturizado, gemi

fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem

densidade mínima de 575 Kgf7m3, resistência à

tração perpendicular kgf7cm2 = 3,6,

resistência à flexão estática kgf7cm2 = 163,

resistência à oração superficial Kgf7cm2 = l0,2
de acordo com as nol-mas NBR 14810-1 -

Terminologia, NBR 14810-2 Requisitos e
NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos

aparentes do conjunto são encabeçados

com fita de poliestireno com 2 mm de espessura,
coladas com adesivo hot melt com

arestas arredondadas com raio ergonõmico de 2

mm de acordo cona as Noilnas cle

Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do
conjunto são encabeçados em fita de
poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima,
coladas com adesivo hot melt. A
moi)tagem das peças deve ser feita por meio de
acessórios internos, como cavilhas e parafusos
ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de

duplo giro, com altura de 50
mm, em polipropileno. Dimensões

400x470x587mm. Apresentar para este item,
Juntamente com a proposta, laudo de

confonnidacle eigonâmica do produto, em acordo
com a NR-17 do Ministério do Trabalho, emitido
por profissional competente(Médico,
engenheiro de segurança ou ergonomista

certificado pela ABERGO Associação
Brasileira de Ergonomia), e a Certificação NBR
13961, da ABNT. Variação máxima de 5% nas
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medidas para mais ou para menos

+

i

+
e

Mesa angular (Conforme foto em Anexo)

Dimensões: 1400 mm x].400 mm x740mm Tampo
confeccionado com chapas de partículas de
madeira de média

densidade(MDP -Medíum Density

Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com
resina sintética e termo-estabilizadas sob

pressão, com 25mm de espessura, revestido em

ambas as faces por filme termo-prensado

de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e anta-reflexo. As

chapas possuem densidade média de 565 Kgf7m;,

resistência à tração perpendicular
kgf/cm2 = 3,1, resistência à flexão estática

kgf/cm: = 143, resistência à tração superficial
l<gf/cmz = l0,2 de acordo com as normas NBR

14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2

Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O

bordo que acompanha todo o
contorno do tampo é encabeçado com fita de
poliestireno de 2,5 mm de espessura,

coladas com adesivo hot melt, com arestas

arredondadas e raio ergonâmico de 2,5 mm de

acordo com as Normas ABNT. A fixação do
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de
parafusos máquina M6, fixados em buchas

metálicas confeccionadas em ZAMAK, e
cravadas no tampo, possibilitando a montagem e

desmontagem do móvel sem danifícálo.

O acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se
por meio de três orifícios redondos

de diâmetro 60mm, acabados com passa cabos

de PVC rígido, com tampa removível, e

10 468423 und l 35 l R$ 791,66
R$

27.708,10
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abertura para passagem de cabos. Painéis

frontais estruturais e de privacidade

confeccionado com chapas de partículas de

madeira de média densidade (MDP --

Médium Density Particleboard), selecíonadas de

eucalipto e pinus reflorestados,

aglutinadas e consolidadas com resina sintética e

termoestabílizadas sob pressão, com ].8

mm de espessura, revestido em ambas as faces

com filme termo-prensado de melamíníco

com espessura de 0,2 mm, texturízado, semí-
fosco, e anta-reflexo. As chapas possuem

densidade mínima de 575 Kgf/m;, resistência à

tração perpendicular kgf/cmz = 3.6,

resistência à flexão estática kgf/cm: = 163,

resistência à tração superficial Kgf7cm2 = l0,2

de acordo com as normas NBR 14810-1 -

Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e

NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno do painel é
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm
de espessura mínima, coladas com

adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura

deverá ser feita por meio de parafusos
ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas

constituídas por chapas metálicas

conformadas, cuja composição se divide em

PATA, COLUNA, e SUPORTE DO

TAMPO. PATA fabricada em chapa de aço com

espessura de 1,5 mm, estampada e
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos
superiores para conexão com a coluna.

COLUNA dupla, fabricada em chapa de aço com

espessura de 0,9 mm, dobrada em
forma de meia cana; unidas pelo processo de
solda MIG por chapas de formato ovalado

com espessura mínima de 3 mm, sendo estas

chapas dispostas em ambas as extremidades

da coluna, na posição horizontal, proporcionando

desta forma uma interligação perfeita (entre

PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) por meio de

solda MIG; e uma na
posição vertical, proporcionando a fixação de
uma calha estrutural sob o tampo, por meio
de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é
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acoplada uma

função é proporcionar a subida de cabos do piso
ao tampo de forma discreta e funcional.

SUPORTE DO TAMPO fabricado em chapa de aço

com espessura mínima de 3 mm.

estampada e repuxada, fixada a COLUNA por
rneío de solda MIG. Todas as partes

metálicas deverão ser submetidas a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco

jlavagem - decapagem - fosfatização) e pintura

eletrostática em tinta epóxi em pó
texturizada, polimerízada em estufa a 200P C.

Acabamento com sapatas em PVC rígido

com diâmetro de 63 mm, cuja função será
contornar eventuais desníveis de piso.

Estrutura de sustentação central: formada por
chapas metálicas dobradas em formato

pentagonal, com sua quina frontal arredondada.
fundindo desta forma duas arestas do

pentágono em uma única face redonda,

conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo

uma calha interna passagem para cabeamento,
com tampa removível, e com 05 furos

para acoplamento de tomadas de elétrica.

telefonia e dados. Calhas Estruturais

Eletrificáveis para dar maior estabilidade do

conjunto Estrutura/Tampo, são acopladoss

entre as estruturas, calhas de função estrutural e
leito para cabeamento, confeccionadas

em chapa de aço dobrada, com espessura mínima

de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio

de parafuso máquina M6x12. A calha contém

porta-tomada com adaptadores para

tomadas de energia elétríca e para plugs tipo RJ-

45 e RJll, permitindo passagem de

cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma
hipótese será admitido parafusos direto na

madeira, devido facilitação de montagem e

remontagem futuras. Todas as partes

metálicas deverão ser submetidas a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco

(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura

eletrostática em tinta epóxí em pó
texturizada, polimerízada em estufa a 200ç C.

Acabamento com sapatas em PVC rígido,

Termo de Referênda.: Modelo para Pregão Eletrõnico -- Compras
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cuja função será contornar eventuais desníveis de

piso.. Apresentar para este item, juntamente com

d proposta,
laudo de conformidade ergonómica do produto,
em acordo com a NR-17 do Ministério

do Trabalho, emitido por profissional competente
(Médico, engenheiro de segurança ou

ergonomista certificado pela ABERGO --

Associação Brasileira de Ergonomia), e a
Certificação NBR 13966, da ABNT. Variação
máxima de 5% nas medidas para mais ou para
menos.

Mesa; á

Dimensões 1600 mm x1600 mm x 740mm.

Tampo confeccionado com chapas de partículas
de madeira de média

densidade(MDP --Medium Density

Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com
resina sintética e termo-estabilizadas sob

pressão, com 25mm de espessura, revestido em

ambas as faces por filme termo-prensado
de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, senil-fosco, e anui-reflexo. As

chapas possuem densidade média de 565 Kgf7m3,

resistência à tração perpendicular

kgf7cm2 = 3, 1, desistência à flexão estática kgf7cm2

= 143, resistência à oração superficial
Kgf7cm2 = l0,2 de acordo com as normas NBR

14810-1 - Teiininologia, NBR 14810-2
Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio.

O bordo que acompanha todo o
contorno do taillpo é enct\beçado com fita de
poliestireno de 2,5 mm de espessura,
coladas com adesivo hot melt, com arestas

arredondadas e raio ergonõmico de 2,5 mm de

1 1 476431 und l 45 R$ 898,18 R$ 40.418,10

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrõnico - Compras
Atualização: Outubro/2020



...,....'gí.a

acordo com as Normas ABNT. A fixação do
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de
parafusos máquina M6, fixados ein buchas

metálicas confeccionadas em ZAMAK, e
cravadas no tampo, possibilitando a montagem e

desmontagem do móvel sem daniülcálo.

O acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se
por meio de três orifícios !edondos

de diâmetro 60mm, acabados com passa cabos de

PVC rígido, com tampa removível, e
abertura para passagem de cabos. Painéis frontais

estruturais e de privacidade

confeccionado com chapas de partículas de
madeira de média densidade (MDP

Médium Density Particleboard), selecionadas de

eucalipto e pintas reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e

termoestabilizadas sob pressão, com 18

mm de espessura, revestido em ambas as faces
com filme termo-prensado de melaminico

com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-

fosco, e anui-reflexo. As chapas possuem

densidade mínima de 575 Kgf7m3, resistência à
oração perpendicular kgf7cln2 = 3.6,
resistência à flexão estática kgf7cm2 = 163,

resistência à tração superficial Kgf7cm2 = l0,2
de acordo com as normas NBR 14810-1 -

Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e
NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que

acompanha todo o contorno do painel é
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm
de espessura iníilima, coladas com

adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura
deverá ser feita por meio de parafusos

ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas

constituídas por chapas metálicas
conformadas, cuja composição se divide em

PATA, COLUNA, e SUPORTE DO
TAMPO. PATA fabricada em chapa de aço com
espessura de 1,5 mm, estampada e

iepuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos
superiores para conexão com a coluna.

COLUNA dupla, fabricada em chapa de aço com
espessura de 0,9 mm, dobrada em

forma de meia cana; unidas pelo processo de solda
MIG por chapas de formato ovalado
com espessura mínima de 3 mm, sendo estas

chapas dispostas em ambas as extremidades
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da coluna, na posição horizontal, proporá;lona ldo
desta forma uma interligação perfeita
(entre PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO)

por meio de solda MIG; e uma na
posição vertical, proporcionando a fixação de uma
calha estrutural sob o tampo, por meio
de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é

acoplada unia calha de saque lateral, cqa
função é proporcionar a subida de cabos do piso
ao tampo de forma discreta e funcional.

SUPORTE DO TAMPO fabricado em chapa de
aço com espessura mínima de 3 mm,

estampada e repuxada, fixada a COLUNA por
meio de solda MIG. Todas as partes

metálicas deverão ser submetidas a um pré
tratamento por fosfatização a base de zinco

(lavagem -- decapagem - fosfatização) e pintura

eletlostática em tinta epóxi em pó
texturizada, polimerizada eln estufa a 200' C.

Acabamento com sapatas em PVC rígido
com diâmetro de 63 ]nm, cuja função será

contornar eventuais desníveis de piso.

Estrutui-a de sustentação central: formada por
chapas metálicas dobradas em formato

pentagona[, com sua quina frontal arredondada,

fundindo desta forma duas arestas do

pentágono em uma única face redonda, conferindo
a estrutura beleza e robustez; tendo

uma calha inteira passagem para cabeamento,
com tampa removível, e com 05 furos

para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia

e dados. Calhas Estruturais

Eletrificáveis para dar maior estabilidade do

conjunto Estrutura/Tampo, são acopladoss

entre as estruturas, calhas de função estrutural e
leito para cabeainento, confeccionadas

em chapa de aço dobrada, caiu espessura mínima
de 0,9 inm, fixada a estrutura por meio
de parafuso máquina M6x12. A calha contém
porta-tomada com adaptadores para

tomadas de energia elétrica e para plugs tipo RJ-
45 e RJll, permitindo passagem de
cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma

hipótese será admitido parafusos direto na
madeira, devido facilitação de montagem e

remontagen] futuras. Todas as partes

metálicas deverão ser submetidas a um pré.
tratamento por fosfatização a base de zinco
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eletrostática em tinta epóxi em pó
texturizada, polimerizada em estufa a 200' C.
Acabamento com sapatas em PVC rígido,
cuja função será contornar eventuais desníveis de

piso. Apresentar para este item, juntamente com a
proposta, laudo de conformidade ergonómica do
produto, em acordo com a NR-17 do Ministério

do Trabalho, emitido por profissional competente
(Médico, engenheiro de segurança ou

ergonomista certificado pela ABERGO
Associação Brasileira de Ergonomia), e a
Certihcação NBR 13966, dz\ ABNT. Variação

máxima de 5% nas medidas para mais ou para
ineilos.

Mesa

1800x1600x740mm. (Conforme foto no Anexo l)
com tampo peninsular ergonõmico, inteiriço, com
a distância diagonal entre o canto onde se forma o
vértice central extet'no até o
raio perpendicular a curvatura interna medindo
aproximadamente 1040 mm, a

profundidade é de 700 mm no lado peninsular, e
600 mm no outro lado, o
modelo de corte é um arco contínuo com 260 mm

de raio. Confeccionado com chapa de partículas
de madeira selecionadas de eucalypto e

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas
com resina sintética e termoestabilizadas sob

pressão, co]]] 25 mm de espessura, revestido em

ambasasfaces
com filme termo-prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco e anui-reHexo. O bordo que acompanha

todo o contorno do tampo é
encabeçado em fita de poliestireno com 2,5 mm de
espessura mhlima, coladas com
adesivo hot melt. Com arestas anedondadas com

12 476428 und l 20 l R$ 1.598,08 R$ 31.96],60
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raio ergonâmico de 2,5 inm. A
fixação tampo/estrutura deverá ser feita através de

parafusos máquina M6, fixados
por meio de buchas metálicas confeccionadas em

zamak cravadas na face inferior do
tampo. Estruturas laterais metálicas componíveis
(montável/desmontável possibilitando a invet-são

dos lados direito e esquerdo), cuja composição se

divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata
fabricada em chapa de aço com espessura

de 1,5 mm, estampada e iepuxada, medindo 60 x

520 x 70 mm, com furos superiores

para conexão coJn a coluna. Coluna dupla,

fabricada em chapa de aço com espessura

de 0,9 illm, dobrada em forma de meia cana;

tmidas pelo processo de solda MIG por
chapas de formato ovalado com espessura mínima
de 3 mm, sendo estas chapas

dispostas em ambas as extremidades da coluna, na
posição horizontal.

proporcionando desta forma uma interligação
perfeita(entre pata-coluna-suporte do
tampo) por meio de parafusos tipo M6; e uma na
posição vertical, proporcionando a
fixação de uma calha estrutural sob o tampo,
também por meio de parafusos tipo
M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de

saque lateral, cuja função é
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo
de coima discreta e funcional. O
acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio
de passa-cabos em PVC rígido com
formato redondo, com diâmetro interno de

mínimo de 60 mm. Suporte do tampo
fabricado em chapa de aço com espessura mínima
de 3 mm, estampada e repuxada,

fixada a coluna por meio de parafusos tipo M6.
Todas as peças metálicas recebem

tratamento antiferruginoso de desengraxe,
decapagem e fosfatização, o acabamento

se dá através de pintura eletrostática epóxi-pó
processo 100% ecológico, não

poluente, semi-fosco sem utilizttção de solventes
evitando risco de incêndio e de alta

resistência química curada em estufa a 180'
Acabamento com sapatas em PVC
rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será
contornar eventuais desníveis de
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piso. Estrutura de sustentação central formada poi
chapas metálicas dobradas em
formato pentagonal, com sua quina frontal
arredondada, fundindo desta forma duas

arestas do pentágono em uma única face redonda,
conferindo a estrutura beleza e
iol)ustez; tendo uma calha intel'na passagem para
cabeamento,comtampa
removível, e com 05 furos para acoplamento de

tomadas de elétrica, telefonia e
dados. Painéis frontais com função estrutural e de
privacidade, confeccionado com
18 mm de espessura, com mesmo investimento do

tampo. O bordo que acompanha

todo o contorno dos painéis é encabeçado em fita
de poliestireno com 0,45 mm de
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt.

A fixação painel/estrutura deverá

ser feita através de parafusos ocultos tipo miniHix
Calhas Estruturais Eletriüicáveis pata dar maior

estabilidade do conjunto Estruturas/Tampo, são
acopladosentreas
estruturas, calhas de função estrutural e leito para
cabeamento, confeccionadas em

chapa de aço dobrada, com espessura mínima de

0,9 mm, fixada a estrutura por meio
de parafuso máquina M6x12. A calha contém
porta-tomada com adaptadores para

tomadas de energia elétrica e para plugs tipo RJ
45 e RJll, permitindo passagem de

cabos pala lógica e telefonia. Todo o conjunto é

submetido a um banho químico
desengraxante e antioxidante, e pintura

eletrostática epóxi-pó texturizada, com
sistema de polimel'ização em estufa a 220'.

Estrutura constituída por tubo redondo

inteiriço medindo g 95,25 x 1,5 mm, com chapa
metálica quadrada medindo 90 x 90
x 2 mm soldada em sua extremidade superior pelo

processo MIG, com furações para

fixação no tampo por meio de 04 parafusos M6. A
estrutura é submetida a um banho

químico desengraxante e antioxidante, e pintura

eletrostática epóxi-pó texturizada,
com sistema de polimerização em estufa a 220'. A

fixação da estrutura ao tampo (e
entre tampos) deverá ser feita através de parafuso
máquina M6, fixado em bucha
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metálica de zamak. A fixação tampo/estrutura

deverá sei feita através de parafusos

máquina M6, fixados por meio de l)fichas
metálicas confeccionadas em zamak

cl-avadas na face inferior do tampo. Apresentar

para este item juntamente com a proposta, nos

moldes do Parágrafo 11.3

do edital, laudo de conformidade ergonómica do
produto, em acordo com a NR-17

do Ministério do Trabalho, emitido por
profissional competente certificado pela
ABERGO -- Associação Brasileira de Ergonomia,
e Certificação NBR 13966, da
ABNT. Variação máxima de 5% nas medidas
para mais ou para menos.

':-*.
!

JH

Mesa autoportante. Dimensões

2000x1600x740mm.(Conforme foto no Anexo

l)com tampo peninsular ergonõmico, inteiriço,
com a distância diagonal entre o canto onde se
forma o vértice central externo até o
raio perpendicular a curvatura interna medindo

aproximadamente 1040 mm, a profundidade é de
700 mm no lado peninsular, e 600 mm no outro
lado, o modelo de corte é um arco contínuo com

260 mm de raio. Confeccionado com chapa de
partículas de madeira selecionadas de eucalypto

e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas

com resina sintética e termoestabilizadas sob

pressão, com 25 mm de espessura, revestido em

ambas as faces com filme termo-prensado de
melamínico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco e anta-reflexo. O bordo

que acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado em fita de poliestireno com 2,5 mm
de espessura mínima, coladas com adesivo hot
melt. Com arestas arredondadas com raio

13 445766 und l 20 l R$ 1.664,68
R$

33.293,60
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ergonâmico de 2,5 mm. A fixação
tampo/estrutura deverá ser feita através de
parafusos máquina M6, fixados por meio de

buchas metálicas confeccionadas em zamak

cravadas na face inferior do tampo. Estruturas

laterais metálicas componíveís

(montável/desmontável possibilitando a inversão

dos lados direito e esquerdo), cuja composição se

divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata
fabricada em chapa de aço com espessura

de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x

520 x 70 mm, com furos superiores para conexão
com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa
de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em

forma de meia cana; unidas pelo processo de
solda MIG por chapas de formato ovalado com

espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas

dispostas em ambas as extremidades da coluna.

na posição horizontal, proporcionando desta
forma uma interligação perfeita (entre pata-

coluna-suporte do tampo) por meio de parafusos

tipo M6; e uma na posição vertical,

proporcionando a fixação de uma calha estrutural

sob o tampo, também por meio de parafusos tipo
M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de

saque lateral, cuja função é proporcionar a subida

de cabos do piso ao tampo de forma discreta e

funcional. O acesso do cabeamento ao tampo é

feito por meio de passa-cabos em PVC rígido com
formato redondo, com diâmetro interno de
mínimo de 60 mm. Suporte do tampo
fabricado em chapa de aço com espessura

mínima de 3 mm, estampada e repuxada,

fixada a coluna por meio de parafusos tipo M6.
Todas as peças metálicas recebem

tratamento antiferrugínoso de desengraxe,

decapagem e fosfatização, o acabamento

se dá através de pintura eletrostática epóxi-pó
processo 100% ecológico, não poluente, semi-
fosco sem utilização de solventes evitando risco

de incêndio e de alta resistência química curada
em estufa a 180'. Acabamento com sapatas em

PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função
será contornar eventuais desníveis de
piso Estrutura de sustentação central formada
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por chapas metálicas dobradas em
formato pentagonal, com sua quina frontal
arredondada, fundindo desta forma duas

arestas do pentágono em uma única face
redonda, conferindo a estrutura beleza e

robustez; tendo uma calha interna passagem para
cabeamento, com tampa removível, e com 05

furos para acoplamento de tomadas de elétrica,
telefonia e dados. Painéis frontais com função

estrutural e de privacidade, confeccionado com
18 mm de espessura, com mesmo revestimento

do tampo. O bordo que acompanha todo o

contorno dos painéis é encabeçado em fita de

poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima,

coladas com adesivo hot melt. A fixação
painel/estrutura deverá ser feita através de

parafusos ocultos tipo mínífix. Calhas Estruturais

Eletrificáveis para dar maior estabilidade do

conjunto Estruturas/Tampo, são acoplados entre
as estruturas, calhas de função estrutural e leito
para cabeamento, confeccionadas em

chapa de aço dobrada, com espessura mínima de
0,9 mm, fixada a estrutura por meio de parafuso

máquina M6xl-2. A calha contém porta-tomada
com adaptadores para tomadas de energia

elétrica e para plugs tipo RJ-45 e RJll, permitindo

passagem de cabos para lógica e telefonia. Todo

o conjunto é submetido a um banho químico

desengraxante e antioxídante, e pintura
eletrostática epóxi-pó texturizada, com
sistema de polimerização em estufa a 220e

Estrutura constituída por tubo redondo

inteiriço medindo @ 95,25 x 1,5 mm, com chapa
metálica quadrada medindo 90 x 90 x 2 mm

soldada em sua extremidade superior pelo
processo MIG, com furações para fixação no
tampo por meio de 04 parafusos M6. A estrutura

é submetida a um banho químico desengraxante
e antioxidante, e pintura eletrostática epóxi-pó
texturizada, com sistema de polimerízação em

estufa a 2209. A fixação da estrutura ao tampo (e
entre tampos) deverá ser feita através de
parafuso máquina M6, fixado em bucha

metálica de zamak. A fixação tampo/estrutura

deverá ser feita através de parafusos
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máquina M6, fixados por meio de buchas

metálicas confeccionadas em zamak

cravadas na face inferior do tampo. Apresentar

para este item juntamente com a proposta, ,
laudo de conformidade ergonómica do produto,
em acordo com a NR-].7 do Ministério do
Trabalho, emitido por profissional competente

certificado pela ABERGO -- Associação Brasileira

de Ergonomia, e à Certificação NBR 13966, da
ABNT. Variação máxima de 5% nas medidas para
mais ou para menos.

..=ê

L. ' J

388896 ünd 10 R$ 1.765.37 R$ 17.653,67

Mesa de reunião - 3000x 1200x740mm (Conforme

foto no Anexo 1). Tampo de formato elíptico,
componível confeccionado coJn chapa de

partículas de madeira selecionadas de eucalypto e
pintas reflorestados, aglutinadas e consolidadas
coil] resina sintética e tempo-estabilizadas sob

pressão, com 25 mm de espessura, revestido em
atnbas as faces com filme termoprensado

de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semifosco e antireflexo.

O bordo que acompz\nha todo o contorno do

campo é encabeçado em fita de
]4 l poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima,

coladas com adesivo hot melt. caiu

arestas arredondadas com raio ergonâmico de 2,5

mln. A fixação tampo/estrutura deverá

ser feita através de parafusos máquina M6, Htxados
por meio de buchas metálicas

confeccionadas em zamak cravadas na face
inferior do tampo. Tampos com 02 recortes
retangulares para acoplamento de duas caixas
eletrificáveis. 02 Caixas eletrificáveis

confeccionadas em metal, com tampa basculante
de abertura 90'. Porta tomada embutido

com 02 orifícios retangulares para colocação de



..~.4b

tomadas eletrificáveis(novo padrão

ABNT), 02 orifícios quadrados para colocação de
receptores para plug RJ45 e aberturas

para passagem de cabeamento. Painéis frontais

(duplo paralelos), estrutural e de

privacidade, confeccionado com 18 mm de

espesstua, com mesmo Revestimneto do
tampo. O bordo que acompanha todo o contorno
dos painéis é encabeçado em fita de
poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima,
coladas com adesivo hot melt. A fixação
painel/estrutura deverá ser feita através de

parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas

laterais metálicas componíveis
(montável/desmontável possibilitando a inversão

dos lados direito e esquerdo), cuja composição se
divide em pata, coluna, e suporte do tampo.

Pata fabricada em chapa de aço com espessura de
1,5 mm, estampada e repuxada,

medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores
para conexão com a coluna. Coluna

dupla, fabricada em chapa de aço com espessura
de 0,9 ]nm, dobrada em forma de meia

cana; unidas pelo processo de solda MIG por
chapas de formato ovalado com espessura mínima
de 3 mm, sendo estas chapas dispostas ein ambas

as extremidades da coluna, na

posição horizontal, proporcionando desta forma
uma interligação perfeita (entre patacoluna-

suporte clo tampo) por meio de parafusos tipo M6;
e uma na posição vertical,
proporcionando a fixação de uma calha estrutural

sob o tampo, também por meio de
parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada

uma calha de saque lateral, cuja função

é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo
de forma discreta e funcional. Suporte

do tampo fabricado em chapa de aço com
espessura mínima de 3 mm, estampada e
repuxada, fixada a coluna por meio de parafusos
tipo M6. Todas as partes metálicas

deverão ser submetidas a um pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem
decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática

em tinta epóxi em pó texturizada,
polinlerizada em estufa a 220' C. Acabamento

com sapatas em PVC rígido com diâmetro
de 63 mm, cuja função será contornar eventuais
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desníveis de piso. Sob nenhuma hipótese
sela admitido parafusos direto na madeira, devido

facilitação de montagem e
remontagem futuras. Variação máxima de 5% nas

medidas para mais ou para menos.

Mesa de reunião ovalada -- 2400xl 100x740mm

(Conforme foto no Anexo 1). Tampo inteiriço,
com formato oval, confeccionado com chapas de
partículas de madeira de média densidade (MDP --

Médium Density Particleboard), sejecionadas de

eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas cona resina sintética e ternlo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de

espessura, revestido em ambas as faces com filme

termo-prensado de melaillinico com espessura de
0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo.
As chapas possuem densidade mínima de 565

Kgf7m3, resistência à tração perpendicular kgf7cm2
= 3,1, resistência à flexão estática kgf7cmz = 143,

resistência à oração superficial Kgf7cln2 =
l0,2 de acordo com as nonnas NBR 14810-1

Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos
e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que

acompanha todo o contorno do tampo
é e] cabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm
de espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio
ergonómica de 2,5 nlm de acordo com
as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura
deverá ser feita por meio de parafusos

máquina M6, fixados por meio de buchas
metálicas confeccionadas em ZAMAK
cravadas na face inferior do tampo. Painéis
frontais duplos e paralelos, um em cada
coluna vertical da estrutura, estrutural e de

15 461465 und 1 10 1 R$ 1.315,25 R$ 13.152,50
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privacidade, confeccionados com chapas de

partículas de madeira de média densidade (MDP

Médium Density Particleboard),

selecionadas de eucalipto e pintas reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina

sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com
18 mm de espessura, revestido em

ambas as faces com filme termo-prensado de

melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e anui-reflexo. As chapas
possuem densidade mínima de 575 Kgf7ms:

resistência à tração perpendicular kgf7ctn' = 3,6,
resistência à flexão estática

kgf7cm' = 163, resistência à tração superficial
Kgf7cm2 = l0,2 de acordo com as coimas

NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2
Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de

ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno
do painel é encabeçado em fita de
poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima,
coladas com adesivo hot melt. A fixação

painel/estrutura deverá ser feita por meio de
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas

laterais metálicas constituídas por chapas

metálicas conformadas, cuja composição se
divide em PATA, COLUNA, e SUPORTE DO
TAMPO. PATA fabricada en] chapa de

aço com espessura de 1,5 mm, estampada e
repuxada, medindo 60 x 720 x 70 mm, com
furos superiores para conexão com a coluna.
COLUNA dupla, centralizada na pata,

fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9
lnm, dobrada em forma de meia canal

unidas pelo processo de solda MIG por chapas de
formato ovalado com espessura

mínima de 3 mm, sentia estas chapas dispostas em
ambas as extremidades da coltma, na

posição horizontal, proporcionando desta forma
uma interligação perfeita (entre PATA-

COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) por tneio de

solda MIG; e uma na posição vertical,
proporcionando a fixação de uma calha estrutural

sob o tampo, por meio de parafusos

tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha

de saque lateral, cuja função é
proporcional a sul)ida de cabos clo piso ao tampo
de forma discreta e funcional.

SUPORTE DO TAMPO f'abricaclo em chapa de
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aço com espessura mínima de 3 mm,

estampada e repuxada, fixada a coluna por meio
de solda MIG. Todas as partes metálicas

deverão ser submetidas a um pré-trcatamento por

fosfatização a base de zinco (lavagem

decapagenl - fosfatização) e pintura eletrostática

en] tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada
em estufa a 200' C. Acabamento com sapatas em

PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função
será contornam eventuais desníveis de piso.

Apresentar pala este item, juntamente com a
proposta, laudo de conformidade ergonâinica do
produto, em acordo com a NR-17 do Ministério

do Trabalho, emitido pol profissional competente
(Médico, engenheiro de segurança ou ergonomista

certiHlcado pela ABERGO - Associação

Brasileira de Ergonoillia), e a Certificação NBR
13966, da ABNT. Variação máxima de 5% nas
medidas para mais ou para menos.

Mesa retangular, Dimensões 800x600x740mm.

(Conforme foto no Anexo 1). Tampo

confeccionado com chapas de partículas de
madeirademédia
densidade(MDP --Médium Density

Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus

reflorestados, aglutinadas e consolidadas com
resina sintética e termo-estabilizadas sob

pressão, com 25 mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termo-

prensado de nlelaminico com espessura de 0,2
mm, texturizado, seini-fosco, e anti-
reflexo. As chapas possuem densidade mínima de

565 Kgf7m3, resistência à oração

pei'pendicular kgf7cm: = 3,1, resistência à flexão
estática kgf7cm2 = 143, resistência à

oração superficial Kgf7cm: = l0,2 de acordo com

16 255798 und l 25 l R$ 588,96 R$ 14.724,00
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as normas NBR 14810-1

Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR

14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo

que acompanha todo o contorno do tampo é

encabeçado com fita de poliestireno com 2,5

mm de espessura mínima, coladas com adesivo

hot melt, com arestas anedondadas e raio
ergonõmico de 2,5 mln de acordo com as Normas

ABNT. A fixação tampo/estrutura

deverá ser feita por meio de parafusos máquina
M6, fixados ao tampo por meio de
buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK.
Painel frontal, estrutural e de privacidade,

confeccionados com chapas de partículas de
madeira de média densidade (MDP --
Médium Density Particleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolida(las com resina sintética e

termo-estabilizadas sob pressão, com
18 mm de espessura, revestido em ambas as faces

com filme termo-prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e anta-reflexo. As chapas
possuem densidade mínima de 575 Kgf7m3,
resistência à tração perpendicular kgf7cm2 = 3,6,
resistêl)cia à flexão estática kgf7cm2 = 163,

resistência à tração supeinicial Kgf7cmz =
l0,2 de acordo com as normas NBR 14810-1

Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos
e NBR 14810-3 - Métodos cle ensaio. O bordo que

acompanha todo o contorno do painel
é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm
de espessura mínima, coladas com

adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura
deverá ser feita por meio de parafusos

ocultos tipo ininiHix. Estruturas laterais

Metálicas, cuja composição se divide em PATA,
COLUNA, e SUPORTE DO TAMPO. PATA

fabricada em chapa de aço com espessura
de 1,5 mm, estampada e repuxava, medindo 60 x
520 x 70 mm, com furos superiores

para conexão com a coluna. COLUNA dupla,
fabricada em chapa de aço com espessura

de 0,9 mm, dobrada em forma de meia canal
unidas pelo processo de solda MIG por
chapas cle formato ovalado com espessura mínima

de 3 mm, sendo estas chapas dispostas

em aml)as as extremidades da coluna, na posição
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horizontal, proporcionando desta forma
uma interligação perfeita (entre PATA-COLUNA-
SUPORTE DO TAMPO) por meio de

parafusos tipo M6; e uma na posição vertical,
proporcionando a fixação de uma calha

estrutural sob o tampo, também por meio de
parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é
proporcionar a subida de cabos do
piso ao tampo de forma discreta e funcional.
SUPORTE DO TAMPO fabricado em

chapa de aço com espessura mínima de 3 mm,
estampada e reputada, fixada a COLUNA
por meio de parafusos tipo M6. Todas as partes
metálicas deverão ser submetidas a um

pré-tratamento por fosfatização a base de zinco
(lavagem decapagem - fosfatização) e

pintura ejetrostática em tinta epóxi em pó
texturizada, polimerizada em estufa a 200' C.
Acabamento com sapatas em PVC rígido com
diâmetro de 63 mm, cuja função será

contornar eventuais desníveis de piso. Apresentar
para este

item, juntamente com a proposta, laudo de

conformidade el'gonâinica do produto, em

acordo com a NR-17 do Ministério do Trabalho,
emitido por profissional competente

(Médico, engenheiro de segurança ou ergonomista

certificado pela ABERGO --
Associação Brasileira de Ergonomia), e a
Certificação NBR 13966, da ABNT. Variação
máxima de 5% nas medidas para mais ou para
ineiios.

'+

+

17
Mesa ietangular, Dimensões 1 200x600x740mm.

(Conforme foto no Anexo 1). Tampoj344180
confeccionado com chapas cle partículas de

und l 25 l R$ 523,42 R$ 13.085,50

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrõnico -- Compras
Atualização: Outubro/2020



..,..4#

média

densidade(MDP --Médium Density
Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com
resina sintética e termo-estabilizadas sob

pressão, com 25 mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme [ermo-

prensado de melaminico com espessura de 0,2
mm, texturizado, gemi-fosco, e anti-

reflexo. As chapas possuem densidade mínima de

565 Kgf7m3, resistência à oração
perpendicular kgf7cm2 = 3,1, resistência à flexão

estática kgf7cmz = 143, resistência à

oração superficial Kgf7cm' = l0,2 de acordo com
as normas NBR 14810-1

Terminologia, NBR 14810-2 Requisitos e NBR
14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo

que acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5

mm de espessura mínima, co]adas com a(lesivo
hot melt, com arestas arredondadas e raio

eigonâmico de 2,5 mm de acordo com as Normas

ABNT. A fixação tampo/estrutura

deverá ser feita por meio de parafusos máquina
M6, fixados ao tampo por meio de
buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK.

Painel frontal, estrutural e de privacidade,

confeccionados com chapas de partículas de
madeira de média densidade (MDP --

Médium Density Particleboard), selecionadas de

eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e

termo-estabilizadas sob pressão, com
18 mm de espessura, revestido em ambas as faces
com filme termo-prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e anta-reflexo. As chapas

possuem c]ensidade mínima (]e 575 Kgf7m3,

insistência à oração perpendicular kgf7cm2 =
3,6, insistência à flexão estática kgf7cm2 = 163,
resistência à tração superficial Kgf7cm' =
l0,2 de acordo com as normas NBR 14810-1

Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos

e NBR 148 10-3 - Métodos de ensaio. O l)ordo que

acompanha todo o contorno do painel
é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm

de espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura

madeira
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deverá sei feita por meio de parafusos
ocultos tipo iúniRix. Estruturas laterais

Metálicas, cuja composição se divide em PATA,
COLUNA, e SUPORTE DO TAMPO. PATA
fabricada em chapa de aço com espessura

de 1,5 mm, estampada e lepuxada, medindo 60 x

520 x 70 mm, com furos superiores

para conexão com a coluna. COLUNA dupla,
fabricada em chapa de aço com espessura
de 0,9 mln, dobrada em forma de meia canal
unidas pelo processo de solda MIG por
chapas de formato ovalado com espessura mínima

de 3 mm, sendo estas chapas dispostas

em ambas as extremidades da coluna, na posição
horizontal, proporcionando desta forma
uma interligação perfeita (entre PATA-COLUNA

SUPORTE DO TAMPO) poi meio de

parafusos tipo M6; e uma na posição vel'tical,
proporcionando a fixação de uma calha

estrutural sob o tampo, também por meio de
parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é
proporcionar a subida de cabos do
piso ao tampo de forma discreta e funcional.
SUPORTE DO TAMPO fabricado em

chapa de aço com espessura mínima de 3 mm,
estampada e repuxada, fixada a COLUNA
por meio de parafusos tipo M6. Todas as partes
metálicas deverão ser submetidas a uJn

pré-tratamento por fosfatização a base de zinco

(lavagem - decapagem - fosfatização) e

pintura eletrostática em tinta epóxi em pó
texturizada, pojiinerizada em estufa a 200' C.
Acabamento com sapatas em PVC rígido com
diâmetro de 63 mm, cuja fullção será

contornar eventuais desníveis de piso. Apresentar

para este item, juntamente com a proposta, laudo

de conformidade ergonómica do produto,
em acordo com a NR-17 do Ministério do

Trabalho, emitido por profissional competente
(Médico, engenheiro de segurança ou ergonomista
certificado pela ABERGO --
Associação Brasileira cle Ergonomia), e a

Certinlcação NBR 13966, da ABNT. Variação

máxima de 5% nas medidas para mais ou pala
menos.
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Mesa retangular, 1 400x600x740lnm. (Conforme
foto no Anexo 1). Tampo confeccionado com
chapas de partículas de madeira de média

densidade (MDP Médium Density

Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus

refloiestados, aglutinadas e consolidadas com
resina sintética e termo-estabilizadas sob

pressão, com 25 mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termo-

prensado de melalninico com espessura de 0,2
mm, texturizado, semi-fosco, e ailti-
reflexo. As chapas possuem densidade mínima de

565 Kgf7m3, resistência à tração

perpendicular kgf7cm' = 3,1, resistência à flexão

estática kgf7cm2 = 143, resistência à

oração superficial Kgf7cm: = l0,2 de acordo com
as normas NBR 14810-]

Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR
14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo

que acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5
mm de espessura mínima, coladas com adesivo
hot melt. com arestas arredondadas e raio

eigonõtnico de 2,5 mm de acordo com as Normas

ABNT. A fixação tampo/estrutura

deverá ser feita por meio de parafusos máquina

M6, fixados ao tampo por meio de
buchas metálicas confeccionadas enl ZAMAK.

Painel frontal, estrutural e de privacidade,

confeccionados com chapas de partículas de
madeira de média densidade (MDP

Médium Density Particleboard), selecionadas de

eucalipto e pinus ]eflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e

termo-estabilizadas sob pressão, com

18 mm de espessura, revestido en] ambas as faces
com filme termo-prensado de
melaininico com espessura de 0,2 mm,

texturizado, semi-fosco, e anta-reflexo. As chapas

possuem densidade mínima de 575 Kgf7m3

243922 und 3() R$ 686,25 R$ 20.587,50



resistência à tração perpendicular kgf7cm2

3,6, resistência à flexão estática kgf7cm' = 163,
resistência à tração superficial Kgf7cm: =
l0,2 de acordo com as normas NBR 14810-1

Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos

e NBR 148 10-3 - Métodos de ensaio. O bordo que

acompanha todo o contorno do painel
é encabeçado em fita de poliestileno com 0,45 mm
de espessura mínima, coladas com

adesivo hot mail. A fixação painel/estrutura
deverá ser feita por meio de parafusos

ocultos tipo miniHix. Estruturas laterais

Metálicas, cuja composição se divide em PATA,
COLUNA, e SUPORTE DO TAMPO. PATA
fabricada em chapa de aço com espessura

de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x

520 x 70 mm, com furos superiores

para conexão com a coluna. COLUNA dupla,
fabricada em chapa de aço com espessura
de 0,9 mm, dobrada em fauna de meia cana;

unidas pelo processo de solda MIG por
chapas de formato ovalado com espessura mínima

de 3 mm, sendo estas chapas dispostas

em ambas as extremidades da coluna, na posição
horizontal, proporcionando desta forma uma

interligação perfeita(entre PATA-COLUNA-
SUPORTE DO TAMPO) pol meio de

parafusos tipo M6; e uma na posição vertical,
proporcionando a fixação de uma calha

estrutural sob o tampo, também por meio de
parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é
acoplada uma calha de saque lateral, Gula função é
proporcionar a subida de cabos do
piso ao tampo de forma discreta e funcional.
SUPORTE DO TAMPO fabricado enl

chapa de aço com espessura mínima de 3 mm,
estampada e repuxada, fixada a COLUNA
pol meio de parafusos tipo M6. Todas as partes
metálicas dcvelão ser submetidas a um

pré-tratamento por fosfatização a base de zinco
(lavagem - decapagem - fosfatização) e

pintura eleuostática em tinta epóxi em pó
texturizada, polimelizada em estufa a 200' C.
Acabamento com sapatas em PVC rígido com
diâmetro de 63 mm, cuja função será

contornar eventuais desníveis de piso. Dimensões

Apresentarpara
este item, juntamente com a proposta, laudo de
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conformidade ergonómica do produto,
em acordo corri a NR-17 do Ministério do

Trabalho, emitido por profissional competente

(Médico, engenheh'o de segurança ou ergonomista
certificado pela ABERGO --
Associação Brasileira de Ergonomia), e a
CertiHtcação NBR 13966, da ABNT.          
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Sofá de 01 lugar com braços (Conforme foto no

Anexo 1), revestido em couro. Estrutura interna

confeccionada en] Madeira de Eucalipto Saligno
Grandis -- Material de reflorestamento

ecologicamente corneto. Toda madeira recebe UH

tratamento especia] desde o plantio para evitar
fungos, cupins e mofo. Espuma Soft. Densidades

20 e 28. As espumas são de alto fatos de
conforto isentas de CFC. Persinta Elástica

Material desenvolvido especialmente para ser

utilizado no assento, todas entrelaçadas
proporcionando um melhor retorno e conforto.
Sua composição principal é o látex recoberto e o

polipropileno. A mesma pode chegam à
uin alongamento de até 80% de seu tamanho

original podendo ter uma força de tração de

mais de 200Kg. Grampos Refinados produzidos
em aço e testados em laboratórios que

ensaiam efeitos mecânicos nas mais rígidas
normas aplicáveis no mercado. Dimensões:

Altura total: 75 cm; Profundidade total: 85 cm:
Largura total: 100 cm. Variação máxima de 5%
nas medidas para mais ou para menos.

473040 und 10

 

R$ 1 8.724.00

20

Sofá de 02 lugares cona braços (Conforme foto no
Anexo 1), revestido em couro. Estrutura interna

confeccionada em Madeira de Eucalipto Saligno
Grandis Material de reflorestamento

ecologicamente correio. Toda madeira recebe lml

tratamento especial desde o plantio para evitar

473039 und 10 R$ 3.798,34 R$ 37.983.37
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fungos, cupins e mofo. Espuma Soft. Densidades
20 e 28. As espumas são de alto favor de

conforto isentas de CFC. Persinta Elástica

Material desenvolvido especialmente para ser
utilizado no assento, todas entrelaçadas

proporcionando um melhor retorno e conforto.

Sua composição principal é o látex recoberto e o

polipropileno. A mesma pode chegar à
um alongamento de até 80% de seu tamzulho

original podendo tei uma força de tração de
mais de 200Kg. Grampos Resinados produzidos
em aço e testados em laboratórios que

ensaiam efeitos mecânicos nas mais rígidas
normas aplicáveis no mercado.

Dimensões: Altura total: 75 cm; Profundidade

total: 85 cm; Largtua total: 156 cm. Variação

máxima de 5% nas medidas para mais ou para
menos.

Sofá de 03 lugares com braços (Conforme foto no
Anexo 1), revestido em couro. Estrutura interna

confeccionada em Madeira de Eucalipto maligno
Grandis - Material de reflorestamento

ecologicamente caneta. Toda madeira recebe um

tratamento especial desde o plantio para evitar
fungos, cupins e mofo. Espuma Soft. Densidades

20 e 28. As espumas são de alto fator de
conforto isentas de CFC. Persinta Elástica

Material desenvolvido especialmente para ser
utilizado no assento, todas entrelaçadas

proporcionando um melhor retomo e conforto.
Sua composição principal é o látex recoberto e o

polipropileno. A mesma pode chegar à
um alongamento de até 80% de seu tamanho

original podendo ter uma força de oração de

mais de 200Kg. Grampos Refinados produzidos
em aço e testados em laboratórios que

ensaiam efeitos mecânicos nas mais rígidas
normas aplicáveis no mercado. Dimensões:

Altura total: 75 cm; Profundidade total: 85 cm;

21 473038 und 1 10 1 R$ 3.783,63 R$ 37836,30

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrõnico -- Compras
Atualização: Outubro/2020



FL N'

Largura total: 196 cm. Variação máxima de 5%

nas medidas para mais ou pala menos.

ITEM DESCRIÇÃO

Armário Arara Dupla em h4DF (Conforme foto
em Anexo ) . Medidas: 2,00m altura x 80cm
largura x 50cm profundidade, com uma distância

de 92cm entre um cabideiro e outro.Variação

máxima de 5% nas medidas para mais ou para
ineiios.

CATNIAT UND l QTn l VALOR umlT VALORTOTAL

í41t tira

}ltlssó:l {'(}tll

t .?Íiili {]c A]({i

f

U

f
22

und l 6 R$ 516,08 R$ 3.096,46

/;;
{

Soem
Profundidatle

Armário Armário Cabideíro em MDF (Conforme

foto em Anexo ) . Medidas: 2,00 m altura x
1,50cm largura x 50cm profundidade com uma

distância de 92cm entre um cabideiro e outro.

Variação máxima de 5% nas medidas para mais
ou para menos.

23 und l 6 l R$ 766,98
R$

4.601,88
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92cm

50cm
Profiindidade

l.SOm
Largura

Armário em aço (Conforme foto em anexo),

acabamento superficial: fosfatízado antí-
ferrugem, cor: verde ogiva, quantidade de portas:

2 und, quantidade de prateleiras: 04 und,
cabideiro: 1, altura: 198 cm, largura: 90 cm;
profundidade: 40 cm; características

adicionais: portas com puxador e fecharura,
prateleiras reguláveis, material: chapa aço

26, aplicação: uso geral. Variação máxima de 5%

nas medidas para mais ou para menos.

24
und l 250 l R$ 1.795,31 R$ 448.826,50

Banco Multiuso para vestiário, medindo altura 36
cm, largtua 149 cm e profundidade 30 cm. com
estrutura confeccionada em chapa cle aço cle baixo

teor de carbono, com acabamento pelo sistema de
tratamento químico da chapa (anta-ferruginoso e

fosfatizante) e pintura através de sistema

eletrostático a pó, com camada tnínima de tinta de
70 micros composta por: 01 (um) quadro inferior
de sustentação confeccionado em
chapa de aço galvanizado n' 14 (1,90mm); 01
(um) quadro superior de sustentação

25 und l 25 R$ 799,49 R$ 19.987,25
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confeccionado em chapa de aço galvanizado n' 14
(1 ,90mm); 04 (quatro) colunasconfeccionadas em

chapa de aço galvanizado n' 14 (1,90tllm) com pé;

03 (três) ripas de madeira de lei tratada e
envernizada. Montagem através de parafusos.
Dimensões altura 36 cm, largura 149 cm e
profundidade 30 cm. Apresentar junto com a
proposta, ]audo emitido por laboratório acreditado

pelo INMETRO atestando que os produtos
atendem os requisitos da NBR 8094/83, cona

duração igual ou superior a 240 horas; NBR
8095/83, com duração igual ou superior a 500
horas; NBR 10443/08 e resultado de

espessuramínima de 90 micros. Variação máxima
de 5% nas medidas pata mais ou para menos.
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Estante de aço (Conforme foto em Anexo ). Com
colunas duplas, medindo 20x40mm,

confeccionadas em chapa de
aço 14 USG, com furação padronizada em passos

de 50mm, painel lateral e fundo em

chapa de aço 22 USG, com furação padronizada
em passos de 50mm. ConstitLlída de oito
prateleiras reguláveis, confeccionadas em chapa
de aço 22 USG, bordas com três dobras

nos quatro lados das prateleii'as, para maior
capacidade de peso. Reforço tipo õmega sob

as mesmas, com reforço X nas laterais e fundo,
confeccionadas em chapa de aço 14 USG

medindo: 2000x925x350mm(AxLxP). Cada

prateleira deverá suportar até 150kg. As
peças sofrem um rigoroso tratamento químico
profético, são ael'o-transportadas, sem

c;ontato manual, poi um túnel de 7 estágios, sendo

posteriormente secadas e pintadas

:letrostaticamente com tinta a pó com secagem em

estufa a 180'c graus, resultando assim

3m uma pintura com perfeita cura e aderência.

Variação máxima de 5% nas medidas para mais

309600 und 40 R$ 654,79 R$ 26.191.60
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ou para menos.
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Poltrona giratória com apoio de cabeça (Conforme

foto no Anexo 1) fixo injetado em poliuretano.
Estrutura do encosto em resina

de engenharia ternloplástica injetada de alta

resistência mecânica. Estrutura provida de

ievestimentotipo tela maleável, sem utilização de
espuma e similares, oferecendo excelente conforto

inclusive coque se refere à transpiração. Encosto
fixo com a saliência pala apoio lombar. Assento
com internoeln compensado anatómico

multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada)

moldada a quente ou com

interno em resina de engenharia termoplástica
injetada com alta insistência mecânica
conformado

anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano
flexível isenta de CFC, alta resiliência. alta
desistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e
baixa deformação permanente com densidade de
45 a 55kg/m3 em forma anatómica com espessura
média de 40 mm. Profundidade de 460 mn] e
largura cle 460 mm. Assento com revestimento em

couro micioperfurado composto por polhneros :t
base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m2,
espessura 0,90mm, aditivado contra raios UV e
com aditivos antichama ou alternativamente eln

tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura
de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e

tratamento retardante à propagação c]e chamas.

460542 und 25 R$ 2.339,8] R$ 58.495,17
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Apóia-braços em foiilla de "T" reguláveis
verticalmente. Mecanismo sincronizado cona

regulagem de inclinação do encosto e assento na

proporção 2:1. Acabamento em pintura
eletrostática realizado por processo totalmente
automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a
estruttua com película de aproximadamente 70
iníclons com propriedades de resistência a agentes
químicos, com pré-tratamento antiferruginoso

(desengraxe e processo de nanotecnologia

utilizando fluorzircânio, que garantem grande
resistênciamecânicae
excelente acabamento). Este mecanismo

possibilita o bloqueio do movimento na posição

trabalho utilizando duas diferentes alavancas,

sendo uma para inclinação e a segunda para

regulagenl de altura. Sistema de ajuste de tensão
sob o assento permite a perfeita adequação do

movimento de inclinação ao biotipo do usuário.

Coluna giratória com regulagem de altura por
acionamento a gás com 100 mm de curso,

fabricada en] tubo de aço de 50mm e 1,50 mm cle
espessura. Acabamento em pintura eletrostática

realizado por processo totalmente automatizado

tinta pó, revestindo com película de
aproximadamente 70 lnícrons com propriedades

de resistência a agentes químicos, com pré-
tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo

de nanotecnologia utilizando fluorzircõnio, que
garantem grande resistência mecânica e excelente

acabamento).Bucha guia para o pistão injetada em
resina de engenharia poliacetal de alta resistência
ao desgaste e

calibrada individualmente com precisão de 0,03
mm. Com comprimento de 86 mm proporciona
guia adequada para o perfeito funcionamento do
conjunto, evitando folgas e garantindo a
durabilidade. Pistões a gás para regulagem de
altura em conformidade com a norma DIN 4550

classe 4, fixados ao tubo central através de porca
rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre
rolamento de esferas tratadas termicamente

garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo

atrito suavizando o movimento de rotação. Seu

sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a

base dá-se através de cone morde, o que confere

de

ein
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facilidade para montagem e casos eventuais de

manutenção. Capa telescópica de 3 elementos,

injetada em polipropileno texturizado que
proporciona ótimo acabamento e proteção à

coluna central, sendo elemento de ligação estética
entre a base e o mecanismo. Base com 5 patas,
fabricada por processo de injeção eln resina de
engenharia

poliamida (nylon 6), com aditivo anti-

ultravioleta, modificados de impacto e fibra de
vidro cona

características de excepcional tenacidade,
resistência mecânica, resistência a abrasão dos
calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco)
hastes e alojamento para engate do rodízio no
diâmetro de 1 1 mm dispensando o uso de buchas
de fixação. Rodízio duplo, com rodas de 50 mm
dediâinetro
injetadas em resina de engenharia poliamida
(nylon 6), com aditivo anta ultravioleta e
modificados

de impacto, eixo vertical em aço trefilado
1010/1020 com diâmetro de ll mm e eixo

horizontal também em aço treHllado 1010/1020. O
eixo vertical é dotado de allel elástico em aço que
possibilita acoplamento fácil e seguro à base.

Injetado em nylon com grande insistência
estrutural o que assegura ausência de folgas no

cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após
a realização dos mais rígidos testes segundo

norma ABNT NBR 13962. Variação máxima de

5% nas medidas para mais ou para menos.

'=.i
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Poltrona Giratória espaldar alto (Conforme foto no

Anexo 1). Encosto cona estrutura em resina de
engenharia termoplástica injetada de alta

460542 und 270 R$ 1.183.20 R$ 3] 9.464.00
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insistência mecânica. Estrutura provida de
superfície de tecido tipo tela, sem utilização de
espuma ou similares. Encosto com sistema de

articulação que acompanha movimento
lateral/diagonal do usuário. Este sistema é
provido por um eixo usinado com cabeça com
forma de calosa esférica e joelho formado

por duas peças, sendo uma de resina rígida de
engenharia e outra de borracha sintética.

Assento com interno em resina de engenharia

teimoplástica injetada com alta resistência

mecânica conformado anatomicamente. Espuma
em poliuretano flexível, isento de CFC,

alta resiliência, alta resistência a propagação de
rasgo, alta tensão de alongamento e
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade de 50 a 55

kg/m3 e moldada anatomicamente com e

espessura média cle 40inin. Revestimneto em

couro natural cor preta. Botão posicionado a direta
do assento para regulagein de
profundidade útil do assento, com amplitude de 50

mm de bloqueio em cinco posições,

fonlecendo ao usuário melhor aproveitamento de
toda a extensão da superfície do
assento. Manual de uso embutido sob o assento

com sistema tipo gaveta. Apoia-braços

com estrutura em alumínio injetado polido.
Sistema interno ein poliamida de alta

resistência que promove ajuste de altura em sete
posições, liberado por alavanca

deslizante. Regulagenl de abertura através de
manípulo sob assento. Parte superior do apóia-
braço em poliuretano integral skin. Mecanismo
com corpo injetado enl liga de
alumínio sob pressão e placa superior em chapa de
aço estampada que garante bom
acabamento e alta resistência mecânica.

Acabamento em pintura eletrostática, realizado
por processo totalmente automatizado em tintura

em pó isenta de metais pesados,

revestindo totalmente a estrutura com película de
aproximadamente 60 lnícions, cojn
propriedades de resistência a agentes químicos,
com pré tratamento antiferruginoso
isento de metais pesados, compostos orgânicos
voláteis ou hidrocarbonetos aromáticos

policíclicos e solventes. O novo conceito
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dinâmico deste mecanismo, ou sda, com ponto
de giro deslocado para frente, muito próximo da
borda anterior do assento (superavançado)

em relação ao eixo de rotação proporciona

excepcional conforto para o
movimento relax, uma vez que o usuário não
perde o contato dos pés com o chão,

permite a circulação sanguínea nas pernas do
usuário. Este mecanismo possui comandos

extremamente fáceis que permitem que as
regulagens sejam acossadas sem a necessidade

de o usuário levantai-se da poltrona. Possui
alavanca sob o assento, a direita do usuário,

para regulagem de altura do assento, na mesma

alavanca, em sua extremidade possui

manivela telescópica para regulagem da tensão

que possibilita adequar o movimento
relax ao biotipo do usuário, aumentando a tensão
girando a manivela no sentido horário e
diminuindo no sentido anti-horário. Alavanca
posicionada a esquerda do assento

desbloqueia o movimento cle inclinação
sincronizado entre encosto e assento deslocando

na propor'Ção 2:1 respectivamente, este

movimento permite com que o apoio lombar da
poltrona mantenha contado com a região lombar

do usuário no movimento de reclinação.
Internamente ao mecanismo, o movimento
trabalha atrztvés cle sistemas de engrenagens

sobre duas molas de compressão tomando o
movnnento muito mais suave. Possui ll
posições diferentes de bloqueio do movimento de
reclinação, dispõe também de sistema

anti-impacto para o encosto o que impede o
choque do encosto com o usuário ao

desbloquear o mesmo. Alavancas posicionadas

sob o assento, próxima a região posterior
do assento, que possibilidade inclinar na posição
positiva (para frente) em 4 graus

independentemente à inclinação do encosto,

completando assim todas as possibilidades
de dinamismo (movimentos) ao usuário ao

produto. Seu sistema preciso de acoplamento
a coluna central dá-se através de cone morde, o

que confere facilidade para montagem e
casos eventuais de manutenção. Coluna de

regulagem de altura por acionamento a gás
com grande curso de regulagem em 120 mm,
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fabricada em tubo de aço de 50 mm.
Acabamento cromado, investindo totalmente a

coluna. Pistões a gás com diâmetro de 33
mm pala melhor guia de apoio sobre a bucha.
Pistão em conformidade com a norma DIN
4550 classe 4, fixados ao tubo central através de
porca rápida. O movimento de rotação

da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas
termicamente garantindo alta resistência

ao desgaste e mínimo atrito suavizando o
movimento de rotação. Seu sistema preciso de
acoplamento ao tnecanistno e a base dá-se através

de cone morse, o que confere
facilidade para montagem e casos eventuais de
manutenção: Base coJn 5 patas, fabricada

em liga de alumínio injetado sob pressão que
garante alta resistência mecânica.

Acabamento de superfície através de polimento
manual realçando o brilho natural do

alumínio. Alojamento para engate do roclízio no

diâmetro de ]l mlll dispensando o uso

de buchas de Hlxação. Seu sistema preciso de
acoplamento a coluna central dá-se através

de cone ]norse, o que confere facilidade para
montagem e casos eventuais de
manutenção. Rodízio duplo, com rodas de 65 mm
de diâmetro, eixo vertical em aço

trefilado 1010/1020 com diâmetro de ll mm.

dotado de anel elástico em aço que

possibilita acoplamento fácil e seguro à base.

Cada roda possui rolamento de roletas

(duplo rolamento), substituindo o tradicional eixo

horizontal. Com este sistema impedese
o acumulo de sujeiras que podem apresentar

travamento das rodas. Com isto possui
furo central de 31 mm propiciando leveza ao

design do produto. Este rodízio possui

banda de rodagem mórbida em silicone, que pode
ser utilizado em qualquer tipo de
piso. Medidas: Altura clo assento: Mínima:
390inm Máxima: 510mm; Altura total:

Mínima: 970mm Máxima: 1 190mm; Profundidade
do assento: Mínima:440/490mm;

Largura clo assento: Mínima: 485min; Altura do

espaldar: 570mm. Apresentar para este itens,

juntamente com a proposta, laudo de

conformidade ergonómica do produto, em

acordo com a NR-17 do Ministério do Trabalho,
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emitido por profissional competente

(Médico, engenheiro de segurança ou ergonoinista
certificado pela ABERGO --
Associação Brasileira de Ergonomia), e a
Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda
cadeira receberá selo de garantia afixada sob o
assento com código identificador do

produto, contendo dados e contato do fabricante

afim de rastreainento para efeito de
garantia e assistência técnica. Deverá ainda tel

afixado selo de conformidade ABNT. Variação
máxima de 5% nas medidas para mais ou para
[nenos.

1 'd' ! 'à
#

Poltrona Presidente executiva (Conforme foto no

Anexo 1) giratória com apoio para cabeça.

Revestimento em couto natural, com

detalhes en] costuras que compõem seu design.

Assento e Encosto, tipo monobloco de espaldar
alto, estrutura inteira em compensado multa
laminado, de madeira moldada anatoinicamellte a

quente com pressão e espessura aproximada de 12
nlin. Espuma injetada de poliuretano do assento e
apóiacabeça de alta resiliência, alta resistência a

propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e

ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação

permanente com densidade média de 50 kg/m3 e
moldada anatomicamente com espessura média de

50 mm, com cobertura de manta acrílico que
garante tmiformidade ao revestimento. Totalmente

lapeçada em couro natural com detalhes de

costura, com detalhe de separação entre o apóia-
=abeça e o encosto. Encosto com detalhes de

;ostura ein três gomos horizontais grandes além

:lo apóia-cabeça. Detalhes na parte posterior' da

390178 tuld 25 R$ 2.277.35



..~.jg
concha com 4 gomos verticais em sua parte
inferior. Mecanismo excêntrico com 4 posições de
bloqueio e regulagem de tensão com regulagem de
inclinação do encosto e assento. Mecanismo

com comandos extremamente fáceis que permitem

que as regulagens soam acossadas sem a
necessidade de o usuário levantar-se da poltrona.

Alavanca sob o assento, a direita do usuário, pala
regulagenl de altura do assento. Alavanca

posicionada a esquerda do assento desbloqueia o
movimento de inclinação da concha. Dispõe
também de sistema anti-impacto para o encosto o
que impede o choque do encosto com o usuário ao

desbloquear o mesmo. Sistema preciso de
acoplamento a coluna central dá-se através de

cone morde, o que confere facilidade para

montagem
e casos eventuais de manutenção. Coluna de

regulagem de alteia por acionamento a gás com
grande curso de regulagem em 120 mm, fabricada
em tubo de aço de 50 mm. Acabamento cromado,
revestindo totalmente a coluna. Pistões a gás com

diâmetro de 33 mm para melhor guia de apoio
sobre a bucha de aço com superfície em teflon.
Pistão ein conformidade com a norma DIN 4550

classe 4, fixados ao tubo central através de porca
rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre
rolainento de esferas tratadas terlnicamente

garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo

atrito suavizando o movimento de rotação. Seu

sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a

base dá-se através de cone morse, o que confere
facilidade para montagem e casos eventuais de
manutenção. Base com 5 patas, fabricada em liga
de alumínio injetado sob pressão que garante alta
resistência mecânica. Acabamento de superfície
através de polimento manual realçando o brilho
natural do itlumínio. Alojamento para engate do

rodízio no diâmetro de 1 1 mm dispensando o uso
de buchas de Hlxação. Seu sistema preciso de
acoplamento a coluna central dá-se através de
cone

morse, o que collfere facilidade para montagem e

casos eventuais de manutenção. Rodízio duplo,

com rodas de 65 mln de diâmetro, eixo vertical em
aço trefilado com diâmetro de 1 1 mm, dotado de

anel elástico em aço que possibilita acoplamento
fácil e seguro à base. Cada roda possui rojamento
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l .l .l Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s). e entidade(s)

participante(s)

OBJETO VALOR ÓRGÃO CIDAD QTD QTD UNITÁRIO
E

VALORTOTAL

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ

Armário
estante R$1,459.73 60 R$ 87,583.80

762400 - ESCOLA
NAVAL
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de coletes (duplo rolamento), substituindo o
tradicional eixo horizontal. Com este sistema

impede-se o acumulo de sujeiras que podem

apresentam travamento das rodas. Com isto possui
furo central de

31 min propiciando leveza ao design do produto.
Este rodízio possui banda de I'odagem mórbida em

poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer
tipo de piso. Apóia-braços injetados em
poliuietano

(integral-skin), possuindo alma de aço interna,
totalmente revestido em couro natural.

Dimensões:

Altura do assento: Mínima: 390mm Máxima:
510mm // Altura total: Mínima: 1190lnm

Máxima: 1310mm // Largura do assento: 520mm

// Altura do espaldar: 730mm. Variação máxima

de 5% nas medidas para mais ou para ]nenos.

«'F57q'-
;ó ':ll'' .p,': !'',          

Total R$ 1 .509.770.67



92601 5 POLICIA CIVIL
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF

1 60329-BATALHÃO
CENTRALDE

MANUTENÇAOE
SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ
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2 Armário para
roupa

R$ 755.23

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDOEESTADO
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 70

290 R$ 219,016.70

762400 - ESCOLA
NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 0

92601 5 - POLICIA CIVI L
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF 160

1 60329-BATALHÃO
CENTRALDE

MANUTENÇAOE
SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

60

 

3 Armário para
roupa

R$ 516.08

1 6031 3 ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 6

28 R$ 14,450.24

762400 - ESCOLA
NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 0

92601 5 - POLICIA CIVI L
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF

16

1 60329-BATALHÃO
CENTRALDE

MANUTENÇAOE
SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

6

 

4 Armário para
roupa

R$ 766.98

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 6

64 R$ 49,086.72

762400 - ESCOLA
NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 0

92601 5 - POLICIA CIVI L
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF

52

1 60329-BATALHÃO
CENTRAL DE

MANUTENÇAOE
SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

6
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5 Armário para
roupa

R$ 478.87

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 30

113 R$ 54,112.31

762400 - ESCOLA
NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 0

9260 1 5 - POLICIA CIVI L
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF

63

1 60329 BATALHÃO
CENTRAL DE

MANUTENÇAOE
SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

20

 

6 Armário para
roupa

R$ 582.61

1 603 1 3 - ESCOLA DE
CMDOEESTADO
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 20

48 R$ 27,965.28

762400 - ESCOLA
NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 0

92601 5 POLICIA CIVI L
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF

8

1 60329-BATALHÃO
CENTRALDE

MANUTENÇAOE
SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

20

 

7 Armário para
roupa

R$ 1,795.31

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 250

 
R$ 807,889.50

762400 - ESCOLA
NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 0

92601 5 POLICIA CIVI L
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF 0

1 60329-BATALHÃO
CENTRAL DE

MANUTENÇAOE
SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

200

 
8 Armário para

roupa
R$ 1,002.67

1 603 1 3 - ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 30

50 R$ 50,133.50
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762400 - ESCOLA
NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ

92601 5 - POLICIA CIVIL
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF

1 60329-BATALHÃO
CENTRALDE

MANUTENÇAOE
SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

1 6031 3 ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Estante R$ 654.79 Rio de
Janeiro
/RJ

762400 - ESCOLA
NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ

R$ 45,835.30

92601 5 - POLICIA CIVIL
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilía
/DF

Câmara Nacional de Modelos de Licitaçõl
Termo de Referência - Modelo para Prega
Atualização: Outubro/2020

e Contratos da Consultoria-G
Eletrõnico -- Compras

tida U

9 Arquivo
escritório R$ 953.00

1 6031 3 ESCOLA DE
CMDO EESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 40

60

 

      762400 - ESCOLA
NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 0

      92601 5 - POLICIA CIVIL
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasília
/DF

0

     
1 60329-BATALHÃO

CENTRALDE
MANUTENÇAOE

SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

20

10 banco R$ 799.49

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 25

60 R$ 47,969.40
      762400 - ESCOLA

NAVAL

Rio de
Janeiro
rRJ 10

      92601 5 - POLICIA CIVIL
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
rDF

10

     
1 60329-BATALHÃO

CENTRALDE
MANUTENÇAOE

SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
rRJ

15
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12

modulo de
trabalha para

escritório
R$ 703.60

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 60

110 R$ 77,396.00
      762400 ESCOLA

NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 0

      92601 5 - POLICIA CIVIL
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF

0

     
1 60329-BATALHÃO

CENTRAL DE
MANUTENÇAOE

SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

50

 
13

modulo de
trabalha para

escritório
R$ 486.00

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDO EESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 20

310

 
      762400 - ESCOLA

NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 0

      92601 5 POLICIA CIVIL
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasllia
/DF

270

     
1 60329-BATALHÃO

CENTRALDE
MANUTENÇAOE

SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

20

 
14

Gaveteiro
móvel R$ 794.68

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 25

45 R$ 35.760.60
      762400 - ESCOLA

NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 0

      9260 1 5 - POLICIA CIVI L
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF

0

     
1 60329-BATALHÃO

CENTRALDE
MANUTENÇAOE

SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

20

 



Mesa
escritório

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

R$ 1,664.68
Rio de
Janeiro
/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ

53 R$ 88,228.04

762400 - ESCOLA
NAVAL

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contrat(
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrõnicc
Atualízação: Outubro/2020

da Coi
Comp

llti .Geral da U

 
16

Mesa
escritório R$ 898.18

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDO EESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 45

85 R$ 76,345.30      762400 ESCOLA
NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 0

      92601 5 POLICIA CIVI L
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasília
/DF

20

     
1 60329 BATALHÃO

CENTRALDE
MANUTENÇAOE

SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ 20

 
17

Mesa
escritório R$ 1,598.08

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDO EESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 20

87 R$ 139,032.96
      762400 - ESCOLA

NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 0

      92601 5 - POLICIA CIVIL
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF 47

     
1 60329-BATALHÃO

CENTRALDE
MANUTENÇAOE

SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

20
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      9260 1 5 POLICIA CIVI L
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF

13

        
1 60329 BATALHÃO

CENTRAL DE
MANUTENÇAOE

SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

20

 
19

Mesa
escritório R$ 1,765.37

1 6031 3 ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 10

25 R$ 44,134.25      762400 - ESCOLA
NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 0

      9260 1 5 - POLICIA CIVI L
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF

10

     
1 60329-BATALHÃO

CENTRALDE
MANUTENÇAOE

SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ 5

 
20 Mesa

escritório R$ 1.315.25

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 10

22 R$ 28,935.50      762400 ESCOLA
NAVAL

Rlo de
Janeiro
/RJ 0

      92601 5 - POLICIA CIVIL
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF 7

     
1 60329 BATALHÃO

CENTRALDE
MANUTENÇAOE

SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ 5

 
21

Mesa
escritório R$ 588.96

1 603 1 3 - ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

762400 ESCOLA
NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ

25

30 R$ 1 7.668.80    0

      9260 1 5 - POLICIA CIVI L
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF 0

     
1 60329 BATALHÃO

CENTRALDE
MANUTENÇAOE

SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ 5
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22 Mesa
escritório R$ 523.42

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 25

60 R$ 31,405.20
      762400 ESCOLA

NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 0

      92601 5 - POLICIA CIVI L
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF 30

     
1 60329 BATALHÃO

CENTRALDE
MANUTENÇAOE

SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

5

 
23 Mesa

escrito)rio R$ 686.25

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDO EESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 30

88 R$ 60,390.00
      762400 - ESCOLA

NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 0

      92601 5 - POLICIA CIVI L
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF

48

     
1 60329 BATALHÃO

CENTRALDE
MANUTENÇAOE

SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

10

 
24 Poltrona R$ 2,339.81

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDO E ESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 25

96 R$ 224,621.76      762400 ESCOLA
NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 0

      92601 5 - POLICIA CIVIL
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF

51

     
1 60329-BATALHÃO

CENTRALDE
MANUTENÇAOE

SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

20

 
25 Poltrona R$ 1,183.20

1 603 1 3 - ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 272

792 R$ 937,094.40
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26 Poltrona R$ 2,277.35

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDO EESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 25

58 R$ 132,086.30      762400 - ESCOLA
NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 0

      92601 5 - POLICIA CIVI L
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF

13

     
1 60329-BATALHÃO

CENTRAL DE
MANUTENÇAOE

SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

20

 
27 Estofado R$ 1,872.40

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 10

52 R$ 97,364.80
      762400 - ESCOLA

NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 2

      92601 5 - POLICIA CIVIL
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasllia
/DF

30

     
1 60329-BATALHÃO

CENTRALDE
MANUTENÇAOE

SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

10

 
28 Estofado R$ 3,787.40

1 6031 3 - ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 10

30 R$ 113,622.00      762400 - ESCOLA
NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ 2

      92601 5 POLICIA CIVIL
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilia
/DF

13



1 60329-BATALHÃO
CENTRALDE

MANUTENÇAOE
SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

5

1 .2. Na hipótese de não haver vencedor pala a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor

da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do
primeiro colocado da cota principal

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá
ocos'er pelo menor preço. b

1 .4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados

aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que

a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser
decidido pela Administração, nos termos do ait. 8', $4' do Decreto n. 8.538, de 2015.

].5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura

do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, prorrogável na forma do ait. 57, $ 1', da
Lei n' 8.666/93.

1 .6. i$!çma Compras

dQ item neste
arie do proponente

canto para a venda do produto

1.7. D& previstos neste Termo de
Referência.

1 .8. Jblilnl divididos em grua)o com

ç acordo com o tamanho e a

$lDQ padrão
P

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
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Atualização: Outubro/2020

29 Estofado R$ 3,783.63

1 6031 3 ESCOLA DE
CMDOEESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

Rio de
Janeiro
/RJ 10

27 R$ 102,158.01      762400 - ESCOLA
NAVAL

Rio de
Janeiro
/RJ l

      92601 5 - POLICIA CIVI L
DO DISTRITO
FEDERAL

Brasilía
/DF

1 1

     
1 60329-BATALHÃO

CENTRALDE
MANUTENÇAOE

SUPRIMENTO

Rio de
Janeiro
/RJ

5

VALORTOTAL R$ 3.948.750,57
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Cabe salientar, que olhando a lista de necessidades de produtos a serem adctuiridos. configura-se o lavout

de uma dependência com um conjunto completo de mobiliário para escritório. Com isso. busca-se a
adronização de cores, acabamento, alli1lidade. economicidade do material utilizado e Assistência

Técnica a ser prestada no pós-venda. A quantidade de produtos a ser adquirido Para cada sacão/divisão

de um ççlnlu!!D
com mais ou menos móveis

:A !icitante detentora cla proposta classificada, provisoriamente, deverá apresentar:

1 .9.1 . Catálogo do licitante ou do fabricante, com as características dos materiais
ofertados, 1)ara análise e apreciação técnica. mediante verificação da compatibilidade com as
ç$pecificações do Termo de Referência;

1 .9.2.Laudos/CertiHlcados emitidos pelo Instituto de Pesquisa e Tecnologia ou

outro órgão credenciado pelo TNMETRO aue comprove. para os itens apontados do Termo de Referência.

Q atendimento às respectivas normas:
1 .9.2.1 . ABNT NBR 8095:1983 Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão

Q! exposição à atmosfera únüda saturada - Método de ensaio;

1 .9.2.2. ABNT NBR 10443:2008 - Tintas e vemizes - Determinação da espessura da

Circula seca sobre sut)erfícies rugosas - Método de ensaio;
ABNT NBR 13961 :2010 Móveis para escritório Armários;

ABNT NBR 1 3962:2006 -- Móveis para escritório Cadeiras;

ABNT NBR 13966:2008 Móveis para escritório -- Mesas Classificação e

características físicas dimensionais e recluisitos e métodos de ensaios

1.9.2.6. ABNT NBR 13967:201 1 Móveis para escritório Sistemas de Estação de

Trabalho Classificação e métodos de ensaio;

1.9.2.7. AB:N.!.Hl311]58Z8;2Q] l imóveis Assentos para espectadores Requisitos e
métodos de ensaios para a resistência e a durabilidade;

ABNT NBR 16031:2012 - Móveis Assentos múltiplos Requisitos e métodos

para resistência e durabilidade;

1.9.

1.9.2.3.

1.9.2.4.

1.9.2.5.

1.9.2.8.

1. 10 Laudo de conformidade ergonómica do Produto, em acordo com a NR-17 do Ministério do

Tr bQlhQ, emitido por profissional competente e/ou certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia

ABERGO para os itens apontados no Termo de Referência.

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) Escola Marechal Castello Branco éo

estabelecimento de mais alto nível do sistema de educação e cultura do Exército Brasileiro, no qual tanto
oficiais da linha bélica quanto médicos e engenheiros militares realizatTI .cursos de altos estudos e de
política e estratégia, mais decentemente, com o reconhecimento pela CAPES dos programas de pós-
graduação "strictu sensu" (mestrado e doutorado), a ECEME passou a contar também com alunos civis

Ao longo de sua trajetória de mais de cem anos, a ECEME tem se notabilizado por "pensar o Exército" e
prestar relevantes contribuições ao Sistema de Desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre
(SIDOMT), bem como tem subsidiado, por meio de seus proletos interdisciplinares, estudos sobre.temas
de interesse dos órgãos de direção geral, operacional e setorial da Instituição.

Os cursos oferecidos aos oficiais brasileiros, inclusive o de preparação, têm caráter corporativo, inserindo-
se no itinerário formativo iniciado na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), no Instituto Mi.litat

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrõnico -- Compras
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de Engenharia (IME) e na Escola de Saúde do Exército (EsSEx) e no continuado na Escola de
Aperfeiçoamento de Ofliciais (EsAO). Em todo esse processo, avultam de importância a consolidação dos
valores mais caros à Instituição e o aproveitai-nento das experiências vivenciadas por alunos e instrutores ao
longo da carteira. Tais circunstâncias não apenas favorecem como também recomendam a integração entre
os diversos cursos, disciplinas e atividades conduzidas na Escola.

Em virtude do seu caráter de ensino, de ser uma Unidade ímpar no Exército Brasileiro, combinado com a
sua privilegiada vista para a praia Vermelha, na Urca, fazem desta Organização Militar um singular palco
para encontros e reuniões oficiais, recebendo o Alto Comando das Forças Armadas e Autoridades
Constituídas, tais como: Presidente da República, Ministros, Chefes de Estado de Nações Amigas e
Comitivas nacionais e internacionais.

L

Anualmente, há aproximadamente 800 militares que compõem o Corpo Permanente e o Corpo de alunos
desta Escola. Em virtude do desgaste natural que oconem com os mobiliários pêlo decurso do tempo, dos
danos causados por conta da maresia e a intensa utilização dos móveis, faz-se necessário complementar
ou substituir o material atual por serem muito antigos ou por estalem em más condições de uso e
apresentação.

Saliento, que foi feito um estudo de necessidade de demanda, por parte do Almoxarife desta Escola,
visando a revitalização de todo o mobiliário da ECEME, como também a modemização do auditório
principal desta Unidade, ADC, no qual recepciona todas as autoridades supracitadas.

Por fim, ressalto que a referida aquisição, além dos motivos referenciados, visa também, melhorar a
qualidade no ambiente de trabalho, o bem estai de todos os integrantes e visitantes deste estabelecimento
de Ensino, bem como a manutenção e preservação do património público.

3. DESCRICÃ0 DASOI,iJT''Ãn.

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Teimo de Referência.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. Trata-se de aquisição de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. I', da Lei l0.520, de 2002

5 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1 O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao recebimento da Nota
de Empenho, no seguinte endereço:

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME)
Praça General Tibúrcio, 125 - Praia Vermelha -Urna -- Rio de Janeiro/RJ

CEP 22290-270
Tel: (21) 3873-3885

llORARIODEENTREGA:
2' a 5' FEIRA - 09:30 ÀS 11:00 E 14:00 ÀS 16:00

6' FEIRA - 08:00 ÀS ll :30

POLICIACIVILDODISTRITOFEDERAL
SPO, Conjunto A, Lote 23, Complexo da PCDF, BI F, Divisão de Arquitetura e Engenharia

DAE/DAG -- CEP 70610-907 Te] (61) 3207-4700 das 12h às ] 8h30

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
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BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO
Estrada de São Pedro de Alcântara, 3506 -- Magalhães Bastou, Rio de Janeiro, CEP 21735-035j Tel(21)

3309-3035 -- emal almoxarifadobcms(@gmail.com

ESCOLANAVAL
AV. Sylvio de Noronha, s/n -- Ilha de Villegagnon -- Castelo -- Rio de Janeiro -- RJ das 09h00 as 15h30

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e nlscalização do contrato, pala efeito de posterior verificação de sua conformidade com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de IO (dez) dias, a

contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prquízo da aplicação das penalidades

5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante teimo
circunstanciado.

5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitcm anterior não ser procedida dentro doPprazo

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento deHlnitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos

prquízos resultantes da incorreta execução do colltrato.

6 OBRIGAÇOESDACONTRATANTE

6.1 São obrigações da Contratante

6.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para ülns de aceitação e
recebimento definitivo;

6.1.3. comtmicat à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou inegularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratadano valor conespondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e folJlla estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente TerJno de Contrato, bem colmo por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência dc ato da Contratada, de seus empregados, piepostos ou subordinados.
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7. OBR]GAÇOESDACONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas deconentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:

7. 1 . 1 . efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local

constantes no Tenho de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota nlséal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, proce(}ê,leia e prazo de garantia ou
validade;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n' 8.078, de ] 990);

7.1.3. substituir, repaiai ou cotxigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assunüdas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7. 1 .6. indicar proposto para replesentá-la durante a execução do contrato.

8. DASUBCONTRATAÇAO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório

9. DAALTERAÇAOSUBJETIVA

9.1. E admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada convem outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; soam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja l)rejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei n' 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em ]egistro próprio todas as oconências relacionadas com a execução
e determinando o quc for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. 0 recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil

reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados peia autoridade
competente.

l0.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer inegularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
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vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o alt. 70 da Lei n' 8.666, de 1 993.

1 0.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocoiTências relacionadas

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. 0 pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta)dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta

corrente indicados pelo contratado.

l l . l. l . Os pagamentos decorrentes de despesas caos valores não ultrapassem o limite de que trata
o inciso TI do ait. 24 da Lei 8.666, de 1 993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,

contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5', $ 3', da Lei n' 8.666, de 1993.

1 1.2. Considera-se oconido o recebimento da nota Hlscal ou fatura no momento em que o 'órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-linfa ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso

ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrânicos oficiais ou à documentação mencionada no
art. 29 da Lei n' 8.666, de 1993.

1 1.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de inegularidade do fornecedor contratado,

deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa n' 3, de 26 de
abrilde 2018.

1 1.4. Havendo eno na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, colmo, por exemplo, obrigação financeira pendente,

deconente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sob,estado até que a Contratada

providencie as naedidas saneadoias. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação

da regularização da situação, não acanetando qualquer ânus para a Contratante.

1 1.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constam como emitida a ordem bancária para

pagamento.A

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

1 1 .7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada

sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
lllesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá sei prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.

1 1.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizam

consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito

do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bcm corno oconências impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n' 3, de 26 de abril de 2018.
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1 1.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adorai as medidas necessárias à rescisão

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

[ 1.1 ]. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão rea]izados norma]mente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

1 0.1 1 .1 . Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo

de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

] 1 . 12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.12.1. A Contratada regulamlente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n' 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ülcará condicionado à apresentação de

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Le] Complementar.

&

1 1.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concon'ido, de

alguma forma, para tanto, mica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = 1 x N x VP, sendo

EM = Encargos nloratórios;

N Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

l = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

'--,..~ .(6/100) 1=0,00016438
1 -- \'AJ - TX: Percentual da taxa anual 6%

12.DoREs.FUSTE

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas.

]2.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a oconência da anualidade.

]2.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intenegno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos Hlnanceiros do último reajuste.
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12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresenta\r

memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor' remanescente, sempre que este ocorrer.

12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, sela adotado, em substituição, o que vier' a ser determinado pela legislação então em

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegeião novo índice oficial,

pata reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

vigor

13.DAGARANTIADEEXECUÇAO

13. 1. Não haverá exigência de garalltia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

1 3. 1 .1. Trata-se de aquisição de material para pronta entrega, não necessitando de garantia

de execução

14. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

14. 1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n' l0.520, de 2002, a Contratada que:

14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

14.1.2

14.1.3.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

falhar ou fiaudai na execução do contrato

14.1.4.

14.1.5.

comportar-se de modo inidõneo;

cometer fraude fiscal;

14.2. Pela inexecução !ç!!ÊILglctlaliçiBI do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

]4.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prquízos
significativos para a Contratante;

14.2.2. multa moratória de l,O (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

14.2.3. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

inexecução total do objeto;

14.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
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14.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou tmidade

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

14.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

14.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável enl quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitelll
16.1 deste Termo de Referência.

14.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pút;lica,
enquanto perduraram os motivos determinantes da ptmição ou até que seja promovida a reabilitação

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

14.3. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.5, 16.2.6 e 16.2.7 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

J4.4. Também ficam sujeitas às penalidades do ait. 87, 111 e IV da Lei n' 8.666, de 1993, as empresas

ou profissionais que:

14.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

14.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a AdmidigLração em virtude de atou
ilícitos praticados

14.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lbi n'

8.666, de 1 993, e subsidiariamente a Lei n' 9.784, de 1999

14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a seréin
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão

inscritos na Dívida Atava da União e cobrados judicialmente.

14.6.1. Caso a Contratante deterJnine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14.7. Caso o valor da muita não se:ja suHlciente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Código Civil.

14.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o

princípio da proporcionalidade.

14.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de inflação
administrativa tipiÊlcada pe]a Lei n' 12.846, de ]' de agosto de 20]3, como ato lesivo à administração

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuraçã(f da
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responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado,

para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilização - PAR.

14.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo

à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n' 12.846, de I' de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade adininistiativa.

14.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administilativos

específicos pala apuração da ocorrência de danos e prquízos à Administração Pública Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoajurídica, com ou sem a participação de agente público.

14. 12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15.AGARANTIACONTRATUALDOSBENS

15. 1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 5 (cin-

co) anos, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subse-
quente à data do recebimento deHjnitivo do objeto

15.2. A garantia será prestada com vistas a manter os materiais fornecidos em perfeitas condições de

uso, sem qualquer ânus ou custo adicional para o Contratante

15:3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se

for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

15.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a coligir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

1 5.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substi-

tuídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho
iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

15.6. Uma vez notinjcada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem

vício ou defeito no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento
das dependências da Administração pela Contratada ou peia assistência técnica autorizada

15.7. O prazo indicado no subitein anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única

vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justinjcada da Contratada, aceita pelo Contratante.

15.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de

especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo
Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos re-

L

panos

15.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante

ou a apresentação de justiHJcativas pela Contratada, bica o Contratante autorizado a conttatai empresa di-
versa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a e-

xigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos
equipamentos.
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15.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de res!)onsabilidade
da Contratada.

15.1 1. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fi-

xado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma

de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

O custo estimado da contratação é de R$ 3.948.750,57(três milhões, novecentos e quarenta e oito mil,
setecentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos).

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

17. 1 . A dotação orçamcntária será indicada na formalização do contrato ou outro instrumento hábil

o deJ de agosto de 2021

(g.J.. J.,...-C.
DE LAMA -- 2o Ten

do Setor de Material Almoxarifado
co

Encarregado

Ato de Aprovação

Aprovo o presente Termo de Referência, tendo em vista que há por parte desta Organização Militar a
necessidade de contratações frequentes e por não ser possível definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administração e os materiais serem passíveis de interesse por outros órgãos, conforme
prescrevem os itens l, llt e IV do Art 3', do Decreto n' 7.892/201 3.

Rio dc Janeiro, 2021

CARLOS NU
Ordenad.

;õáeê$iECO NETO - TC
despesas da ECEME
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©
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
DECEx - DESMIL

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO - MAIOR DO EXÉRCITO
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO

PREGAOELETRONICON.'15/2021
ANEXOll-

ATADEREGISTRODEPREÇOSN.'

A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, com sede na Praça General Tibúrcio, 125 -- Praia
Vermelha -- Urca, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n' 09.688.074/0001 -
37, neste ato representado pelo Tenente-Coronel Carlos Nunes Pacheco Neto, Ordenador de
Despesas da ECEME, nomeado pela Portaria n' 50 - SALC/FISC ADM/DA/ECEME de 03 de
Dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial 04 de Dezembro de 2020, inscrito(a) no CPF sob o n'
077.133.977-1 0, portador(a) da Carteira de Identidade n' 01 1 479234-4,cons.Iderando o julgamento da
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrõnica, para REGISTRO DE ?REÇOS n' ......./200.
publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo n.' 64498.005762/2021-73, RESOLVE
registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n' 8.666, de 21 de junho de '
1993 e suas alterações, no Decreto n.' 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as
disposições a seguir:

l DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de
mobiliários, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo l do edital de Pregão
n' 11/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS

2.1 . O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item Objeto Unidade Quantidade ValorUn

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta .
como anexo a esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
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4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) momento
da assinatura, não podendo ser prorrogada.

6 REVISAOECANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 1 80 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos..preços registrados
nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentadosl e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando

6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
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6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

6.9.1

6.9.2

porrazão de interesse público; ou

a pedido do fornecedor

7 DAS PENALIDADES

7.1 . O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

7.1.1.As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, $1' do Decreto n'
l0.024/19.

7.2. E da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5', inciso X, do Decreto n'
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações
dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicaç.ão da
penalidade (art. 6', Parágrafo único, do Decreto n' 7.892/201 3).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto n' 7.892/2013, dada a necessidade de instauração
de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8 CONDIÇOESGERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento. tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades
e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO
EDITAL

8.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o $ 1' do art. 65 da Leí n' 8.666/93, nos termos do art.
12, $1' do Decreto n' 7892/13. '

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. l ;l li$14' do Decreto n. 7.892.
de 2014

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais
órgãos participantes.

Local e data
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
registrado(s)
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
DECEx - DESMIL

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO - MAIOR DO EXÉRCITO
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO

ANEXOlll Minuta TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N'

./.

POR

QUE FAZEM EI;ITRIC SI A UNIÃO,
INTERMEDIO DO (A)

E A
EMPRESA

A União'..po.r intermédio da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, com sede na Praça
General Tibúrcio, 125 -- Praia Vermelha - Urca, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. inscrita no CNPJ sob
o n' 09.688.074/0001-37, neste ato representado pelo Tenente-Coronel Carlos Nunes Pacheco. Neto.
nomeado(a) pela Portaria n' 50 -- SALC/FISC ADM/DA/ECEME de 03 de Dezembro de 2020
publicada no Diário Oficial 04 de Dezembro de 2020, inscrito(a) no CPF sob o n' 077.133.é77-10
portador(a) da Carteira de Identidade n' 011479234-4 , doravante denominada CONTRATANTE. e
o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n' ....................... ...., sediado(a) na

. em............................. doravante designada CONTRATADA. neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ................ ...., portador(a) da Carteira de Identidade n'
expedida pela(o) ............. ...., e CPF n' .................... ...., tendo em vista o que consta no Processo n'
64498.005762/2021-73e em observância às disposições da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, da
Lei n' l0.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n' 8.078, de 1 990 - Código de Defesa do Consumidor
do Decreto Do 7.892, de 23 de Janeiro de 20í3, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregão n' 11/2021, por Sistema de Registro de Preços, mediante as cláusulas e
condições a seguirenunciadas.

l.CLAUSULAPRIMEIRA-OBJETO

1.1. 0 objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de mobiliários
e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

conforme especificações

1 .2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
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2.CLÁUSULASEGUNDA-VIGÊNCIA

2.1 . O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com
ínícionadatade / eencerramentoem L./... , prorrogávelna
forma do art. 57, $1 ', da Lei n' 8.666, de 1 993.

3.CLAUSULATERCEIRA-PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$
.)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 . As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade

Fonte

Programa de Trabalho

Elemento de Despesa

PI

5.CLAUSULAQUINTA-PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de
Referência.

6.CLAUSULASEXTA-REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação

8.CLAUSULAOITAVA ENTREGAERECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital.

9.CLAÚSULA NONA-FISCALIZAÇÃO

9.1 . A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

IO.CLÁUSULA DECIMA OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo
de Referência, anexo do Edital.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Contrato - Modelo para Pregão Eletrõnico -- Compras
Atualização:Julho/2020



ll.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA SANÇOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

12.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido

12.1 .1 . por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos l a XI
e XVll do art. 78 da Lei n' 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Terra.p de Referência, anexo
ao Edital;

12.1 .2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso 11, da Lei n' 8.666, de 1 993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666, de 1 993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos
conforme o caso:

1 2.4.1 . Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos

1 2.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas

13.CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA VEDAÇÕESEPERMISSÕES

13.1. E vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei

sob alegação de

13.1.1. E permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar
qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com
Instrução Normativa SEBES/ME n' 53, de 8 de Julho de 2020.

este Termo de Contrato para
os procedimentos previstos na

#

13.1 .2. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de
que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público.
conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.1 .3. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente
jcontratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e
prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da
conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEBES/ME n' 5, de 2017, caso
aplicáveis.

14.CLÁUSULA DECIMAQUARTA ALTERAÇOES

14.1 . Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n' 8.666, de
1993

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Contrato - Modelo para Pregão Eletrõnico - Compras
Atualização:Julho/2020



15.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DOSCASOS OMISSOS

1 5.1 . Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei n' 8.666, de 1993, na Lei n' l0.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e,subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n' 8.078,
de 1 990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16.CLÁUSULA DECIMA SEXTA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbira à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n' 8.666, de 1 993.

17.CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO

17.1. E eleito o Foro da Justiça Federal -- Seção Judiciária da Cidade do Rio de Janeiro para
dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser
compostos pela conciliação, conforme art. 55, $2' da Lei n' 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

de de 2021

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS

l

2
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52121-COMANDO DO EXERCITO
160313 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO/RJ

RELAÇÃO DE ITENS PREGÃO ELETRONICO NO 00015/2021-000 SRP

l -Itens da Licitacão

Armário estante

Descrição Detalhada: ARMÁRIO ALTO SEMl-ABERTO (Conforme foto em Anexo ). Medindo: 800 x 500x 2100 Tampo superior confeccionado com
chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP -- Médium Density Particleboard). descrição completar segue em
anexo no termo de referencia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 1 .459,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega(Quantidade): BRASÍLIA/DF(lO), Rio de Janeiro/RJ(50)

Armário para roupa

Descrição Detalhada: Armário alto (Conforme foto em Anexo ). Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm. revestida nas duas faces com
Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela
um corpo único e inseparável (BP), descrição completar segue em anexo no termo de referencia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 755,23
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASILIA/DF(160). Rio de Janeiro/RJ(130)

Armário para roupa

Descrição Detalhada: Armário Arara Dupla em MDF (Conforme foto em Anexo ) . Medidas: 2.00m altura x 80cm largura x 50cm profundidade. com
uma distância de 92cm entre um cabideíro e outro. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28 Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 516.08
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0.01
Local de Entrega (Quantidade): BRASILIA/DF (16), Rio de Janeiro/RJ (12)

Armário para roupa

Descrição Detalhada: Armário Armário Cabideiro em MDF (Conforme foto em Anexo ) . Medidas: 2,00 m altura x 1.50cm largura x 50cm profundidade
com uma distância de 92cm entre um cabideiro e outro. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 64 Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 766.98
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASILIA/DF (52). Rio de Janeiro/RJ (12)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade
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Armário para roupa

Descrição Detalhada: Armaíio baixo (Conforme foto em Anexo ).Tampo confeccionado em MDP. espessura de 25 mm. revest dllP$s ddib?açea com
Laminado melamínico. por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglometzitiâpdortfbrldb 96i4 ela
um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com,fita.PQ (jq2Mm
em todo contorno, colados ao tam po através de processo 'hot melt", acabamento na cor semelhante aorevestimento di;'ÍâffTjsa;-
(cores sondas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. descrição completar segue em anexo no
termo de referencia.

Tratamento Diferenciado: Tipo l Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 478.87

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (63)

Quantidade Total: 1 13 Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento Unidade

Rio de Janeiro/RJ (50)

Armário para roupa

Descrição Detalhada: Armário credenza (Conforme foto em Anexo ). Corpo: Formado por lateral, base e portas- Fabricados em aglomerado de alta
densidade de 15mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Com acabamento
das portas e os demais componentes do corpo de armário em fita de PVC com no mínimo 0.5mm de espessura. coladas pelo
sistema Hot Melt. Todas as bordas recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico e
espessura do aglomerado, descrição completar segue em anexo no termo de referencia.

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento

Valor Unitário (R$): 582,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASILIA/DF (8), Rlo de Janeiro/RJ (40)

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade

Armário para roupa

Descrição Detalhada: Armário em aço (Conforme foto em anexo). acabamento superficial: fosfatízado anti-ferrugem, cor: verde oliva, quantidade de
portas: 2 und, quantidade de prateleiras: 04 und. cabideiro: 1. altura: 198 cm. largura: 90 cm; profundidade: 40 cm;
características
adicionais: portas com puxador e fecharura:
prateleiras reguláveis. material: chapa aço
26. aplicação: uso geral. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Máxima para Adesões

Quantidade Total: 450

0

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1 .795.31

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0.01
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (450)

Unidade de Fornecimento: Unidade

Armário para roupa

Descrição Detalhada: Armário executivo gemi aberto (Conforme foto em Anexo ). Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm. revestida nas
duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC. com
fita PS de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt'. acabamento na cor semelhante ao
revestimento do tampo,(cores sondas e madeiradas). descrição completar segue em anexo no termo de referencia

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1 .002,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Unidade de Fornecimento: Unidade
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i
Descrição Detalhada; Arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas (Conforme foto em Anexo ).Dimensões: 465 x 680 x 1 350 mmlkpxh)..JaniõD"-n

superior confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP -- Médium Density Particleboard)
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob
pressão. com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de.
0,2 mm: texturizado, semi-fosco, e anti reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m', resistência à tração
perpendicular kgf/cm: = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm: = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm' = l0,2 de acordo
com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. descrição
completar segue em anexo no termo de referencia

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Arquivo escritório

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total: 60

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$):

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

953,00

0,01

O-Banco

Descrição Detalhada: Banco, material: madeira angelim, comprimento: 28 cm, largura: 28 cm, altura: 60 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo f - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total: 60

Quantidade Máxima para Adesões: 0
Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$):
Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$):

Local de Entrega (Quantidade): BRASILIA/DF (lO). Río de Janeiro/RJ (50)

799,49

0,01

1 . Estante

Descrição Detalhada: Estante, material: chapa aço. tipo: chão, estrutura: metálica. profundidade: 40 cm. acabamento superficial: pintura em epóxi, cora
cinza, quantidade prateleiras: 6 un. tipo prateleiras: reguláveis, altura: 1 ,98 m, largura: 0.92 m, tipo travamento: em forma de "x

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Quantidade Máxima para Adesões: 0
Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$):
Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$)

654,79

Local de Entrega(Quantidade): Rio de Janeiro/RJ(70)

0.01

2 - MãdÜiÓ ijê iiãÕãiiia'j;ãii'i;iiiiÕiii

Descrição Detalhada: Módulo de trabalho para escritório. material: madeira aglomerada, quantidade tampos: l un, quantidade gaveteíros: l un, tipo
gaveteiro: volante. quantidade gavetas gaveteiro: 3 un. revestimento tampo: laminado de madeira tipo freijó, características
adicionais: módulo em "l" com superfície linear complementar, comprimento tampo maior: 185 cm, largura tampo menor: 60 cm
altura módulo: 75 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Máxima para Adesões:

Quantidade Total: l lO

Valor Unitário (R$): 703.60

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (l lO)

0

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

3 - Módulo de trabalho para escritório

Descrição Detalhada: Módulo de trabalho para escritório. material: madeira aglomerada. quantidade tampos: l un, quantidade gaveteiros: l un, tipo
gaveteiro: volante, quantidade gavetas gaveteiro: 3 un, revestimento tampo: laminado de madeira tipo freijó, características
adicionais: módulo em "l" com superfície linear complementar, comprimento tampo maior: 185 cm, largura tampo menor: 60 cm
altura módulo: 75 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total; 310

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$):

Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
486.00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (270), Rio de Janeiro/RJ (40)

0,01
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14 - Gaveieiro móvel

Descrição Detalhada: G
ua-G-ç"vlllvvcl, ilnnirdl. íilauena. upo rnaaelra: aglomerado. tipo revestimento: mogno, quantidade gavetas: 3 un. altura: 440
mm, largura: 460 mm. profundidade: 520 mm. acabamento superficial: madeira laminada ''' ' '--.-h

Tratamento Diferenciado:Tipo l-ParticípaçãoExclusiva de ME/EPP/Cooperativas b-a-. ---auclla lallulluua B íi [] a '""''l
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total: 45 Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 794,68
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (45)
5 .:Mesa escritói:ió

Descrição Detalhada: Mesa escritório. material tampo: aglomerado, revestimento tampo: laminado fenólico melamínico. quantidade gavetas: 0 un,
largura: 0.80 m, profundidade: 0.60 m, altura: 0.74 m. características adicionais: bordas longitudinais arredondadas.suporteteclado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 791 ,66
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (l 10). Rio de Janeiro/RJ (55)
6 escritório

Descrição Detalhada: Mesa escritório, material tampo: aglomerado. revestimento tampo: laminado fenólíco melamrnico, quantidade gavetas: 0 un
largura: 0,80 m, profundidade: 0.60 m. altura: 0.74 m, características adicionais: bordas longitudinais arredondadas.suporteteclado

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total: 85 Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Conjunto
Valor Unitário (R$): 898,18
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20), Rio de Janeiro/RJ (65)
7 ':Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa escritório. material tampo: aglomerado, revestimento tampo: laminado fenólico
largura: 0,80 m, profundidade: 0.60 m, altura: 0.74 m, características adicionais: bordas longitudinais arredondadas.suporteteclado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 1 .598.08
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (47). Rio de Janeiro/RJ (40)
8;;:+::Mesa :escritório

Descrição Detalhada: Mesa escritório, material tampo: aglomerado, revestimento tampo: laminado fenólico melamíilico, quantidade gavetas 0 un
tedado u'uu m. proíunataaae: 0.60 m, altura: 0.74 m, características adicionais: bordas longitudinais arredondadas.suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 53

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 1 .664,68
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (13). Rio de Janeiro/RJ (40)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade
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9 - Mesa rêúiiiãããiiããi=ada

Descrição Detalhada: Mesa de reunião - 3000x1200x740mm(C
confeccionado com chapa de partículas de madeira selecionadas de eucalypto e pinus v - r'u-"-Í'l
reflorestados. aglutinadas e consolidadas com resina sintética etermo.está;bilizadas sob

pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado

de referencia. com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antireflexo, descrição completar segue em anexo no termo

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço

0
Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$):

Intervalo Mínimo entre Lances (R$):

1.765.37

0,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (lO), Rio de Janeiro/RJ (15)
0 - Mesa reunião quadrada

'"'''';' '''''"''': aHnmhmãE::BE:HH
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão. com
25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme temia-prensado de
melaminico com espessura de 0.2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo descrição completar segue em anexo no termo

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22
Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$):
Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$):

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7), Rio de Janeiro/RJ (15)

1.315,25

0.01

1 - Mesa reunlããiêiangular

Descrição Detalhada: Mesa reunião retangular, material
post forming

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

madeira mdf, comprimento: 3,50 m, largura: 1.00 m, altura 0,74 m, cor: argila, revestimento

de ME/EPP/Cooperativas

Quantidade Total: 30

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 588.96

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

2 a Mesa reunião retangular

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Descrição Detalhada: Mesa reunião retangular, material: madeira mdf, comprimento: 3,50 m, largura 1,00 m. a tura
post torming ' '

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

0,74 m, cor: argila revestimento

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60
Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Máxima para Adesões:
Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$):
Unidade de Fornecimento: Unidade

523.42

0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): o,OI

Local de Entrega(Quantidade): BRASÍLIA/DF(30), Rio de Janeiro/RJ(30)
3 . Mesa reunião ãiiãdrada

Descrição Detalhada: Mesa re angular .Mndiume foto no Anexo l)oTampo leconfecciona eucalipto e pinus adeira de média
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob
pressão, com 25 mm de espessura. revestido em ambas as faces com filme termo-
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado. semi-fosco. e anti-
reflexo. descrição completar segue em anexo no termo de referenda.

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88
Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$):

Intewalo Mínimo entre Lances (R$):

Local de Entrega (Quantidade): BRASILIA/DF (48). Rio de Janeiro/RJ (40)

686,25
Unidade de Fornecimento: Unidade

0.01
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Poltrona

Descrição Detalhada: Poltrona giratória com apoio de cabeça (Conforme foto no Anexo 1) fixo injetado em poliuretano. Estrutura do encosto em resina
de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de revestímentotipo tela maleável, sem
utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto inclusive noque se refere à transpiração. Encosto fixo com a
saliência para apoio lombar. Assento com internoem compensado anatómico multilaminado(7 lâminas com 1,5 mm cada)
moldada a quente ou com
interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica conformado
anatomicamente, descrição completar segue em anexo no termo de referencia

Tratamento Diferenciado: Não ÍR.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total: 96

Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$):

0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$):

2.339,81

Local de Entrega (Quantidade): BRASILIA/DF (51), Rio de Janeiro/RJ (45)

0.01

:5:: . Poltrona

Descrição Detalhada: Poltrona Giratória espaldar alto (Conforme foto no Anexo 1). Encosto com estrutura em resina de engenharia
termoplástica injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de
tecido tipo tela. sem utilização de espuma ou similares. descrição completar segue em anexo no termo de referencia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 1 .1 83.20
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (415)

Quantidade Total: 792
Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Rio de Janeiro/RJ (377)

6 ó:;Poltrona

Descrição Detalhada: Poltrona Presidente executiva (Conforme foto no Anexo 1) giratória com apoio para cabeça. Revestimento em couro natural. com
detalhes em costuras que compõem seu design. Assento e Encosto, tipo monobloco de espaldar alto
estrutura interna em compensado multa laminado, de madeira moldada anatomicamente a quente
com pressão e espessura aproximada de 12 mm. descrição completar segue em anexo no termo de referencia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento; Menor Preço
Quantidade Total: 58

Quantidade Máxima para Adesões:
Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$):

0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (13). Rio de Janeiro/RJ (45)

2.277.35

7üEstofado

Descrição Detalhada: Sofá de OI lugar com braços (Conforme foto no Anexo 1), revestido em couro. Estrutura interna confeccionada em Madeira de
Eucalipto Saligno Grandes - Material de reflorestamento ecologicamente
carreto. Toda madeira recebe um tratamento especial desde o plantio para evitar fungos.
cupins e mofo. Espuma Soft. Densidades 20 e 28. As espumas são de alto fator de
conforto isentas de CFC. Persinta Elástica Material desenvolvido especialmente para ser
utilizado no assento, todas entrelaçadas proporcionando um melhor retorno e conforto.descrição completar segue em anexo no
termo de referencia

\
h

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total: 52

Quantidade Máxima para Adesões: 0
Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$):

Intervalo Mínimo entre Lances (R$):

Local de Entrega (Quantidade): BRASILIA/DF (30), Rio de Janeiro/RJ (22)

1.872,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

0.01

PREGÃO ELETRÕNICO NO 00015/2021-000 SRP UASG 160313 02/08/2021 14:09 (6#)



Descrição Detalhada: Sofá de 02 lugares com braços (Conforme foto no Anexo 1). revestido em couro. Estrutura
Madeira de Eucalipto Saligno Grandis - Material de reflorestamento ecologicamente
carreto. Toda madeira recebe um tratamento especial desde o plantio para evitar fungos
cupins e mofo. Espuma Soft. Densidades 20 e 28. As espumas são de alto fator de
conforto isentas de CFC.descrição completar segue em anexo no termo de referencia.

Tratamento Diferenciado: Não

interna confeccionada em

g'''''q,-.

ía..4bÕAplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço
Quantidade Total: 30

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$):
Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (13), Rio de Janeiro/RJ (17)

3.787,40
0.01

!9 -Estofado

Descrição Detalhada: Sofá de 03 lugares com braços (Conforme foto no Anexo 1), revestido em couro. Estrutura interna confeccionada em
Madeira de Eucalipto Saligno Grandis - Material de reflorestamento ecologicamente
correto. Toda madeira recebe um tratamento especial desde o plantio para evitar fungos
cupins e mofo. Espuma Soft. Densidades 20 e 28. As espumas são de alto fator de
conforto isentas de CFC, descrição completar segue em anexo no termo de referencia.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27
Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R$):

Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
Local de Entrega (Quantidade): BRASfLIA/DF (1 1). Rio de Janeiro/RJ (16)

3.783,63
Unidade de Fornecimento: Unidade

0.01
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DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N9 78/2021

EXTRATO DE CONTRATO Ne 82/202]. UASG 160249 - AMAN
N9 Processo: 2021DL000078 . Objeto: Aquisição de ferramentas Total de Itens Licitados
00010. Fundamento Legal: Art. 29e, Incisa Xlll da Lei ne 113.303 de 30/06/2016
Justificativa: Art. 39, inciso Xlll do Regulamento de Licitações e Contratos da IMBEL
Declaração de Dispensa em 18/06/20211. MOURO SANTOS VILELA. Ordenador de Despesas
Ratificação em 27/07/2021. DELCIO MONTEIRO SAPPER. Chefe de Fábrica. Valor Global: RS
].73.200,00. CNPJ CONTRATADA : 05.S43.906/0001-76 DABRIMAQINDUSTRIA COMERCIO E
SERVICOS UDA. Valor: R$ 93.700,00. CNPJ CONTRATADA : 08.892.144/0001-01 TITÂNIO
USINAGEM LIDA. Valor: R$ 18.900,00. CNPJ CONTRATADA : 11.119.634/0001-84 TIRE
EAGLE - PARTS INDUSTRIA DE ARlvIAS UDA. Valor: R$ 4S.600,00. CNPJ CONTRATADA
31.189.504/0001-25 R. C. COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS FERROVIÁRIOS EIRELI
Valor: RS 15.000,00

UASG 16800S

Ne Processo: 64000.0060SS/2021-49
Pregão Ne 6/2021. Contratante: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS.
Contratado: 70.992.3S9/0003-30 - FRIDEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DEL REY LIDA. Objeto:
Aquisição de quantitativo de subsistência em prol da AMAN
Fundamento Legal: LEI IO.S20 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/07/2021 a 30/10/2021. Valor
Total: R$ 22.890,00. Data de Assinatura: 30/07/2021

(COMPRASNET 4.0 - 02/08/2021).

CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO
HORIZONTE E COLÉGIO MILITAR DE BELO HORIZONTE

(SIDEC - 02/08/2021) 16800S-16501-2021NE000001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Ne 92/2021 - UASG 168005

Empresa: SFRIAR AR CONDICIONADOS EIRELI, CNPJ ne 22.036.374/0001-08
Avenida Boulevard Conde dos Arcos, SN, Quadra 33. Lote 04. Sala 1. Bairro Setor Goiânia
2 - Goiânia - GO. Motivo: inexecução parcial das obrigações assumidas pelo Termo de
Contrato ne 03/2020. Penalidade: suspensão de licitar por 2 anos, conforme Incisa 111 do
Art 87 da Lei Nr 8.666/93. Prazo para recurso: já decorrido após notificação. Vista do
processo: Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos do CPOR/Clü-BH, de segunda à
quinta-feira das 09:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas e sexta-feira das 08:00 às
12:00 horas.

AVISO DE PENALIDADE
Ne Processo: 92 . Objeto: Aquisição de brocas Total de Itens Licitados: 00030. Fundamento
Legal: Art. 29e, Incisa Xlll da Lei ng 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa: Art. 39, incisa Xlll
do. Regulamento de Licitações e Contratos da IMBEL Declaração de Dispensa em
O1/07/2021. EDSON JESUS MOTA. Ordenador Je Despesas Substituto. Ratificação em
26/07/2021. DELCIO MONTEIRO SAPPER. Chefe de Fábrica. Valor Global: R$ 6.436,30. CNPJ
CONTRATADA : IS.478.172/0001-42 MTECH T00LS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Valor: R$
907,20. CNPJ CONTRATADA : 31.45S.963/0001-03 E. DE P.SIRVA FERRAMENTAS COMERCIO
E REPRESENTACAO UDA. Valor: R$ 1.866,70. CNPJ CONTRATADA : 61.837.S48/0001-8s
GUHRING BRASIL FERRAMENTAS LIDA. Valor: R$ 3.662,40

RÉGIS RODRIGUES NUNES - Cel
Comandante e Diretor de Ensino do CPOR/CM-BH

(SIDEC - 02/08/2021) 16800S-16501-2021NE000001

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Ne 5/2021 Ne Processo: 2021DL000100 . Objeto: Aquisição de lama Total de Itens Licitados
Fundamento Legal: Art. 29e, Incisa Xlll da Lel ne 13.303 de 30/06/2016.. Justificativa
39, Incisa Xlll do Regulamento de Licitações e Contratos da IMBEL Declaração de Dispensa
em. 02/07/20211. EDSON JESUS MOTA. Ordenador de Despesas Substituto. Ratificação em
28/07/2021. DELCIO MONTEIRO RAPPER. Chefe de Fábrica. Valor Global: R$ 19.844.3S
CNPJ CONTRATADA : 311.4SS.963/0001-03 E. DE P.SllVA FERRAMENTAS COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA. Valor: RS 3.449,9S. CNPJ CONTRATADA : S6.994.700/0001-01
STARREnINDUSTRIA E COMERCIO LIDA. Valor: RS 16.394,40

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Ne 100/2021 UASG 168005

00009.
Art

0 Ordenador de Despesas do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar
de Belo Horizonte (CPOR/CM-BH) torna público o Resultado de Julgamento do Pregão
Eletrõnico ng OS/2021. Objeto: Rações, suplementos e forragens para os animais do Centro
Hípico do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar de Belo Horizonte
Empresas Vencedoras: O1.824.682/0001-10 - REAL AGROVETERINARIA EIRELI, Itens: l e 2
Total do Fornecedor: R$ 134.000,00; 34.092.683/0001-76 - JJ COMERCIO DE MAQUINAS
PARA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, Total do Fornecedor: R$ 76.000.00. Valor Global da Ata
R$ 210.000,00

de Julgamento

(SIDEC - 02/08/2021) 168005-16SO1-2021NE000001

ESTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N9 106/2021 - UASG 16800SREAIS RODRIGUES NUNES
Ordenador de Despesas

(SIDEC 02/08/2021) 160523-00001-2021NE000001

NÇ Processo: 2021DL000106 . Objeto: Aquisição de ferramentas Total de Itens Licitados:
00020. Fundamento Legal: Art. 29e, Inciso Xlll da Lei nç 13.303 de 30/06/2016
Justificativa: Art. 39, inciso Xlll do Regulamento de Licitações e Contratos da IMBEL
Declaração de Dispensa em OS/07/2021. EDSON JESUS MOTA. Ordenador de Despesas
Substituto. Ratificação em 29/07/2021. DELCIO MONTEtRO SAPPER. Chefe de Fábrica. Valor
Global: R$ 69.182,60. CNPJ CONTRATADA : 02.760.7S0/0001-97 STARTEC INDUSTRIA E
COMERCIO UDA. Valor: R$ 12.927,60. CNPJ CONTRATADA : 04.632.230/0001-24 CERCHIARI
INDUSTRIA, COMERCIO E AFIACAO DE FERRAMENTAS LIDA. Valor: R$ 11.S20,00. CNPJ
CONTRATADA : 15.478.172/0001-42 MTECH T00LS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Valor: R$
4.800,00. CNPJ CONTRATADA : 31.4SS.963/0001-03 E. DE P.SALVA FERRAMENTAS
COMERCIO E REPRESENTACAO LIDA. Valor: R$ 18.000,00. CNPJ CONTRATADA
32.720.984/00011-71 T00LS GKW FABRICACAO DE FERRAMENTAS LIDA. Valor: R$
21.935.00

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS
DiViSÃO ADMiNiSTRAtivA

Espécie
O faciais

EXTRATO DO REGISTRO DE PREÇOS - ESAO

pocelanato líquido
04/2021. Vigência da ata de registro de preços: 26 de julho
21.582.348/0001-04 - 19 SERVICOS ESPECIALIZADOS UDA. no item: OI

REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL EIRELI. no item: 2. Data de Assinatura da Ata
Registro de Preços: 26 de julho de 2021. A Ata poderá ser acessada pelo sitio. Assinatura:
RENAMO FIANDRINI. Ordenador de Despesas da EsAO. Data 26 de julho de 2021

Ata de
160311

Registro de Preços. UASG
Objeto
Processo Administrativo

contratação de serviços de instalação de
64495.003531/2021-5S.

de

de Preços Registradora Escola de
lambri em madeira e
Pregão Eletrõnico ng

de 2022. Firmas:
15.6S6.9S3/0001-80

Aperfeiçoamento de

de (SIDEC - 02/08/2021) 16800S-16501-2021NE000001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Ne 115/2021 - UASG 168005
ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÕNICO Ne 15/2021 - UASG 160313

Ne Processo: 2021DL00011S . Objeto: Aquisição de acionador de sirene Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 29e, Inciso 111 da Lei ne 13.303 de 30/06/2016
Justificativa: Dispensa de licitação por pequeno valor - Incisa 111 do Art. 39 - Regulamento
de Licitações e Contratos da IMBEL Declaração de Dispensa em 14/07/2021. EDSON JESUS
MOTA. Ordenador de Despesas Substituto. Ratificação em 29/07/2021. DELCIO PONTEIRO
SAPPER. Chefe de Fábrica. Valor Global: R$ 2.730,00. CNPJ CONTRATADA
30.500.126/0001-96 AM TECH SOLUCOES TECNOLOGICAS UDA

NÇ Processo
divisões,
Comando

64498005728202107. Objeto: Aquisição de mobiliário, visando revitalizar
seções. salas de aula, laboratórios, auditórios e áreas comuns da Escola de

e Estado Maior do Exército (ECEME), conforme condições, quantidades
estabelecidas neste instrumento.. Total de Itens Licitados: 29. Edital: 03/08/2021 das 09h30
às llh30 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Praca Gen. Tlburcio, N. 125 - Praia Vermelha.

de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/160313-S-0001S-2021
Propostas: a partir de 03/08/2021 às 09h30 no site wum.gov.br/compras
Propostas: 16/08/2021 às IOh00 no site www.gov.br/compras. Informações

de
Objeto

Urca - Rio de Janeiro/RJ
Entrega
Abertura das
Gerais:

Rio

(SIDEC - 02/08/2021) 16800S-16SO1-2021NE000001

das
RESUUADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Ne 35/2021

CARLOS NUNES PACHECO NETO
Ordenador de Despesas

Processo Administrativo: 2021PR000035 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Empresas vencedoras. TY BORTHOLIN COMERCIAL UDA - CNPJ: 05.291.5411/0001-30, Valor
R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais. BRASSEN DISTRIBUIDORA E COMERCIO
DE COSMETICO - CNPJ: 08.82S.S48/0001-82, v;k'r R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)
OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCA;}(.'a.AS EIRELI - CNPJ: 09.630.087/0001-55
Valor R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). MUUISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LIDA

CNPJ: 12.811.487/0001-71. Valor R$ 3.017.00 (Três míl e dezessete reais). RVN
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ: 14.4S9.158/0001-39. Valor R$ 12.905,00
(doze mil, novecentos e cinco reais). LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 14.459.158/0001-39, Valor RS 12.905,00
AR DISTRIBUIDORA DF PROnlITnS nF lIMPF7A

S l RIBUIDURA Dt PRQDU l OS Ell
oze mil. novecentos e cinco rea

(SIASGnet 02/08/2021) 160313-00001-2021NE000001

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASil

EXTRAÍA DE TERMO ADITIVO Ne 1/2021

FABRICA DA ESTRELA

UASG 168008 IMBEL/FE

(COMPRASSE'r 4.0 - os/07/2021).

FABRICA DE ITAJUBA

MAURO SANTOS VILELA
Ordenador de Despesas

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Ne 75/2021 UASG 168005

ISiOEC - 02/08/202í)
FÁBRICA DE JUIZ DE FORA

ESTRATO DE DISPENSA DE LICtTAÇAO Ng 162/2021 UASG 168006

(SIDEC - 02/08/2021) 16800S-16SO1-2021NE000001 (SIDEC 02/08/2021) 168006-16501-2021NE000001

® Este documento pode ser veíiRlcado no endereço eletrõnlco
http:/y'wxvw.In.gov.br/autenticidade.html. pelo código OS30202 1080300027


